
Új orvosi ügyelet

Báli szezon

A budakeszi svábok kitelepítésének emlékére

Tarolt a Power Station

Születésnap: 30 éves a Viadal

BudakesziHÍRmondó
www.hirmondo.budakeszi.hu XXVI. évfolyam 2018. március

Fotó: Surányi Linda

Kultúrházak 
éjjel-nappal



Polgármesteri köszöntőStabil költségvetés,  
átfogó gazdálkodás
Az előző lapszámunkban tájékoztattam a 
lakosságot, hogy az önkormányzat munka-
társai az újév első napjaitól gőzerővel dol-
goznak a 2018. évi költségvetés tervezésén. 
Olyan főbb elvek mentén építettük fel a vá-
ros költségvetését, hogy biztosítsa a nagy-
beruházások mellett a kisebb fejlesztések, 
szűkebb lakókörnyezetek látványosabb, 

gyorsabb fejlesztését is. Nem csupán a „ma-
teriális”, infrastrukturális fejlesztések meg-
valósítását tűztük ki célul, hanem figyelmet 
fordítottunk a kulturális, közművelődési, 
jóléti és önkormányzati feladatokra is. Tö-
rekszünk arra, hogy a lakosság helyben, 
számos színes, magas színvonalú rendezvé-
nyen vehessen részt és ezáltal egyfajta szel-
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BEJEGYEZTÉK AZ ÚJ POLGÁRŐR EGYESÜLETET
A Budapest Környéki Törvényszék 2018. február 16-án bejegyezte a Budakeszi Polgárőr Egyesületet. A szervezet 2018. február 
19-én már cselekedett is: a polgármesteri hivatal előtti gyalogátkelőhelyhez – a Fő utca kezelőjével, a Magyar Közút Nonprofit 
Zrt-vel egyeztetve - a gyalogosok áthaladásának biztonságát segítő zászlókat helyezett ki. Magyarországon már több településen 
használnak ilyen zászlókat. A használata egyszerű: vegyél el egy zászlót - NÉZZ KÖRÜL! - a zászlót fenntartva menj át az úton - a 
másik oldalon tedd a tartóba a zászlót. Reméljük, a jelzőzászló használata segíti a gyalogátkelőhely biztonságosabb használatát. 
Az egyesület a polgarorseg.budakeszi@gmail.com email címen várja a jelentkezőket.  Kovács Attila elnök

Bevételek	 2018	(ezer	Ft)	 Részarány	(%)
Önkormányzat működési támogatása (állami) 706 356 19,56%
Működési célú támogatások államháztartáson belülről 37 809 1,05%
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 220 504 6,11%
Közhatalmi bevételek 887 700 24,58%
Működési bevételek 275 729 7,64%
Felhalmozási bevételek 252 827 7,00%
Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről 600 000 16,62%
Maradvány igénybevétele 630 000 17,45%
Mindösszesen:	 3	610	925	 100,00%

Kiadások	 2018	(ezer	Ft)	 Részarány	(%)
Személyi juttatások 695 315 19,26%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 142 195 3,94%
Dologi kiadások 600 782 16,64%
Ellátottak pénzbeli juttatásai 17 000 0,47%
Egyéb működési kiadások 415 978 11,52%
Tartalékok – működési, fejlesztési összeg 104 825 2,91%
Beruházások, felújítások 1 634 830 45,27%
Mindösszesen:	 3	610	925	 100,00%

Közbiztonság	kiadásai	 2018	(ezer	Ft)
Kamerarendszer fejlesztése 7 620
Védelmi Centrum működtetése 13 000
Helyi közbiztonsági szervezetek támogatása 1 500
Közterület-felügyelet támogatása 5 250
Mindösszesen:  27 370

Intézményfinanszírozás	összesített	megoszlása		 2018	
	 (ezer	Ft)	 Részarány	(%)
Állami normatíva 582 102 64,02%
Önkormányzati támogatás 327 111 35,98%
Mindösszesen:  909 213 100,00%

2018.	évi	fejlesztések,	beruházások		 Bruttó	összeg	
	 (ezer	Ft)	 Forrás
Kerekmező iskola építés 500 000 Önkormányzati forrás
MLSZ sportpálya építés  20 400  Önkormányzati forrás
Csapadékvíz önrész 12 000 Önkormányzati forrás
Vis Maior pályázat 100 504 Központi forrás
Vis Maior pályázat önrész 12 352 Önkormányzati forrás
VEKOP pályázat 119 000 EU forrás
Pest megye útépítés  150 000 Központi forrás
Önkormányzati tulajdonú belterületi utak pályázat önrész 8 000 Önkormányzati forrás
Szivárvány óvoda építése önrész 70 000 Önkormányzati forrás
Közvilágítási hálózat fejlesztése 157 000 Fejlesztési hitel
Orvosi rendelő építése, átalakítása 270 000 Fejlesztési hitel
0165/18 HRSZ fejlesztési terület feltáró út kialakítása 28 000 Fejlesztési hitel
Orvosi rendelő építése energetika 47 000 EU forrás
Vállalkozói park pályázat önrész 50 000 Önkormányzati forrás
Budakeszi Bölcsőde felújítás 45 000 Központi forrás
Széchenyi István Általános Iskola tetőfelújításhoz való hozzájárulás 10 541 Önkormányzati forrás
Polgármesteri Hivatal eszközfejlesztések 10 033 Önkormányzati forrás
Mindösszesen:	 1	634	830

lemi hozadékot, kulturális értéket is közve-
títhessünk az infrastrukturális fejlesztések 
mellett. A város költségvetését 2018. febru-
ár 22-én fogadta el a képviselő-testület. Ez-
úton is köszönöm a polgármesteri hivatal, a 
pénzügyi osztály munkatársainak, az intéz-
ményvezetőknek, a Pénzügyi és Fejlesztési 
Bizottság tagjainak és képviselőtársaimnak 
azt a megfeszített munkát, mellyel hozzájá-
rultak ahhoz, hogy olyan költségvetési ren-
deletet fogadjunk el, mely ismét a stabil, az 
átgondolt és a takarékos gazdálkodást segíti 
elő.

A település életében idén a költségvetés 
főösszege átlépte a 3 milliárd Ft-os határt, 
a 2018. évben 3.610.925 ezer Ft-ból gazdál-
kodik az önkormányzat, mely 1,6 milliárd 
Ft értékű fejlesztést takar. 

Rendezvényeink

Március 8-án ünnepeljük a nők napját, 
mely az egyszerű, történelmet alakító nők 
napja, akik az egyenlő jogokért és lehetősé-
gekért harcoltak. Ezeknek a gondolatoknak 
a szellemében köszöntöm a Budakeszin élő 
kislányokat, hölgyeket, asszonyokat és ez-
úton meghívom Önöket 2018. március 
8-án, csütörtökön 15 órától a nőnapi ün-
nepségünkre az Erkel Ferenc Művelődési 
Központba. Az 1848-as forradalom és sza-
badságharc tiszteletét őrző ünnepségünket 
2018. március 14-én, szerdán 17 órától 
tartjuk a művelődési központban, mely ke-
retében átadjuk a Budakesziért emlékérmet 
és az Ifjúsági díjat. A rendezvényekre sze-
retettel várjuk településünk lakosságát!
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1. A Fő utca szerviz útjának burkolati felújítása az Erdő és a Kert utca között 
csapadékvíz-elvezetéssel, térköves parkolók kialakításával bruttó 31,5 millió Ft 
VEKOP pályázati forrásból 2018 nyarának végéig.

2. A Kert utca Fő utca és Patak utca közötti szakaszán az ivóvíz gerinc- és be-
kötő vezetékek cseréje a Főváros Vízművek beruházásában, majd az útpálya fel-
újítása belterületi utak felújítására elnyert bruttó 62 millió Ft pályázati forrásból 
2018 nyarának végéig.

3. A Kert utca Megyei útig terjedő szakaszán az Árnyas utcától felfelé duplán 
emulziózott burkolati helyreállítása és egy nyílt csapadékvíz-elvezető betonárok 
kiépítése; az Árnyas utcáról lefelé zárt csapadékvíz-elvezetés és az aszfaltburko-
lat helyreállítása a Domb utcai csomópontig bruttó 113 millió Ft-ból 100,5 millió 
Ft vis maior pályázati támogatással 2019. december 31-i határidővel.
(A beruházás feltétele, hogy elkészüljön a csapadékvíz elvezetésének a tervezett 
körforgalom - Domb utcai csomópont - alatti, a Patak utcában pedig az árokig 
elvezető, befogadó része, lásd 5. pont.)

4. Körforgalom kialakítása a Kert, a Domb és a Patak utca csomópontjában a 
szükséges közműkiváltásokkal a Lidl 300 millió forintos keretéből 2019. év vé-
géig.

5. A makkosi csapadékvíz befogadásának kiépítése a Patak utca mentén a Kert 
utcától a Budakeszi árokig a Lidl 300 millió forintos kerete terhére a közműkivál-
tások függvényében 2018-2019. év folyamán.

6. A Patak utca teljes felújítása a szükséges közműkiváltásokkal, közvilágítás-
sal, valamint buszmegállók kialakításával a Lidl 300 millió forintos kerete terhére 
2018-2019. év folyamán.

7. Az áteresz megerősítése és a MOL-benzinkútnál, az úttorkolat kiszélesítése a 
Lidl 300 millió forintos kerete terhére 2018-2019. év folyamán.

8. Az Akácfa utcában útépítés közvilágítással a Kert köz és a Patak utca között a 
Lidl 300 millió forintos kerete terhére 2018. év folyamán.

9. P+R parkolók (42 db), valamint fedett kerékpár tároló kialakítása az Akácfa ut-
cában a Kert köz és a Patak utca között bruttó 26 millió Ft VEKOP pályázati for-
rásból 2018 nyarának végéig.

10. Gyalogos-kerékpáros híd kialakítása a Budakeszi árok felett a Budaörsi út-
ról az Akácfa utcához a Lidl 300 millió forintos kerete terhére 2018-2019. év fo-
lyamán.

11. A Kert közben útépítés közvilágítással és csapadékvíz-elvezetéssel a Lidl 300 
millió forintos kerete terhére 2018-2019. év folyamán.

12. Átvezető út építése a Kert utcából a Szász utcába a Lidl 300 millió forintos 
kerete terhére 2019. év végéig.
Pályázati szakaszban van még a volt szennyvíztisztító rekultivációja (kb. 250-300 
millió Ft.) és a 2,6 hektáros vállalkozói park kialakítása (250 millió Ft.), valamint 
a makkosmáriai csapadékvíz levezetése a Makkosi út - Árnyas utcán keresztül 
(315 millió Ft.).

AZ ALÁBBI BERUHÁZÁSOK PÉNZÜGYI FEDEZETE BIZTOSÍTOTT
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A Budakeszi Hírmondó 2018. februári 
számában beszámoltunk a január 11-i, 
a Lidl beruházás és Budakeszi délkeleti 
településrészének várható fejlesztései-
vel kapcsolatosan tartott lakossági fó-
rumról. A lakók a fórumon számos, kö-
rülményeiket támogató javaslatot tettek 
az önkormányzat képviselőinek. A pol-
gármester asszony a helyszínen ígéretet 
tett a résztvevőknek, hogy javaslataikat 
2018. január 18-án a Pénzügyi és Fej-
lesztési Bizottság, majd 2018. január 25-
én a képviselő-testület tárgyalja meg. 
Mind a bizottsági, mind a testületi ülé-
sen több lakó személyesen is kifejtette 
véleményét. Az ezzel kapcsolatos dön-
tésekről adunk most tájékoztatást.

A képviselő-testület felkérte a pol-
gármestert, hogy a 2742/1 és 2742/2-es 
helyrajzi számú telkeken megvalósuló 
ingatlanfejlesztés vonatkozásában kö-
rültekintően egyeztesse a telek Kert ut-
cai felében elhelyezkedő kerítés további 

sorsát, a területen felállítandó úgyneve-
zett totemoszlop elhelyezését, valamint 
az ingatlan áruforgalmát, nyitvatartási 
idejét és gépészeti berendezéseinek el-
helyezését. Döntés született abban is, 
hogy az önkormányzat a Budakeszi 
Kert utca-Patak utca-Akácfa utca terüle-
tén megvalósuló fejlesztésekhez kapcso-
lódóan környezetvédelmi hatástanul-
mányt készíttet, ezért három árajánlatot 
kér be a Vibrocomp Kft. (1118 Budapest, 
Bozókvár utca 12.), a TRENECON Ta-
nácsadó és Tervező Kft. (1133 Budapest, 
Váci út 76.) és a VTK Innosystem Kft. 
szakértő cégektől. A hatástanulmány 
elkészítésére 1,5 millió Ft-os fedezetet 
biztosított az önkormányzat 2018. évi 
költségvetésének terhére. Továbbá fel-
hatalmazta a polgármestert, hogy a te-
rületen megvalósuló fejlesztések vár-
ható közlekedési, forgalmi hatásainak 
vizsgálatára vonatkozó tanulmány el-
készítésére a beérkezett ajánlatok közül 
a legkedvezőbb ajánlatot adó céggel a 
szerződést ügyvédi ellenjegyzés mellett 
aláírja. A munkák elvégzéséhez szük-
séges fedezetet az önkormányzat 2018. 
évi költségvetésében biztosítja.

A�délkeleti�városrész�fejlesztéséről

A fejlesztésekhez kapcsoló-
dóan környezetvédelmi ha-
tástanulmányt készíttet az 
önkormányzat

Kultúrházak�
éjjel-nappal
A Magyar Népművelők Egyesülete ti-
zenkettedik alkalommal hirdette meg 
február 2-4. között a Kultúrházak éj-
jel-nappal programot az Emberi Erő-
források Minisztériuma és a Nemzeti 
Kulturális Alap támogatásával. A ren-
dezvénysorozat fővédnöke Balog Zol-
tán, az emberi erőforrások minisztere. 
Az idei rendezvénysorozat fő temati-
kája: Helyben van a sokszínűség. Az 
Erkel Ferenc Művelődési Központ pá-
lyázat útján minden évben csatlakozik 
a Kultúrházak éjjel-nappal program-
hoz, bemutatva városunk pezsgő kul-
turális életét. Idén az a megtiszteltetés 
ért bennünket, hogy az országos ren-
dezvénysorozat három kiemelt hely-
színének egyikét Budakeszi adhatta. 
Programjaink az 1849-es „téli hadjá-
rattal” kezdődtek a Budai II. Honvéd-
zászlóalj és a Veresegyházi Katonai 
Hagyományőrző Egyesület közremű-
ködésével, melynek keretében tüzérré 
avatták Novák Péter zenész-színész-
rendezőt, a rendezvény védnökét, aki 
az ágyú elsütésével indította útjára a 
12. Kultúrházak éjjel-nappal országos 
rendezvénysorozatot. 

Hoppál Péter kultúráért felelős ál-
lamtitkár a megnyitón elmondta, hogy 
országos rendezvénysorozattá nőtte ki 
magát a kezdeményezés, ami még in-
kább hozzájárul ahhoz, hogy közössé-
gekben élhessük meg az identitásun-
kat. Nem véletlen, hogy Budakeszi az 

egyik kiemelt helyszíne a rendezvény-
nek, az itteni aktív közösségek példát 
tudnak mutatni más települések szá-
mára is, hogy mit jelent a mindennapi 
kultúra megélése, létrehozása.

Győri Ottilia, Budakeszi polgármes-
tere köszöntőjében a magyar kultúra 
fontos építőköveinek nevezte a kul-
turális intézményeket. Mint mondta, 
szerepük kulcsfontosságú a kulturális 
értékek létrehozásában, és közvetítésé-
ben.

Csenger-Zalán Zsolt országgyűlé-
si képviselő köszöntőjében kiemelte, 
hogy a kultúra és annak megtartásá-
nak lényeges aspektusa, hogy meg-
őrizzük a keresztény kultúránkat és 
hazánk szuverenitását.

Novák Péter ezt mondta: a cselekvés 

szabaddá tesz… a közösség valakivé… 
a kettő együtt jobb emberré! Vélemé-
nye szerint a Kultúrházak éjjel-nappal 
rendezvény lehetővé teszi ennek meg-
valósulását, mindezt úgy, hogy ezáltal 
önazonosságunkat megtartja, öröksé-
günket tovább viszi. A megnyitó után 
a nyitott foglalkozások, a gasztronó-
miai kóstolók mellett a jégpályán és a 
szabadtéri színpadon a művészeti cso-
portok bemutatóival folytatódott a sok-
színű programsorozat. Sötétedéskor a 
közösségi téren a Budakörnyéki Ha-
gyományőrző Íjászok szertűz gyújtása 
és a Szigony zenekar táncháza követ-
kezett, majd éjjel a Maszkabállal, a The 
Old Show zenekar fergeteges bulijával 
zárult a program. A budakeszi rendez-
vény 28 résztvevő csoport együttmű-
ködésével, csaknem 130 fellépő köz-
reműködésével valósult meg.

Az intézményünkben megjelenő 
kulturális értékek bemutatásával Bu-
dakeszi kulturális sokszínűségét je-
lenítettük meg. Ezzel is felhívtuk a fi-
gyelmet arra, hogy a közművelődési 
intézmények sokoldalúságuknak és 
a helyi társadalomban betöltött kö-
zösségépítő, fejlesztő munkájuknak 
köszönhetően meghatározó szerepet 
töltenek be mindennapi életünkben, 
hagyományaink megőrzésében, bemu-
tatásában és új kulturális értékek lét-
rehozásában egyaránt.

Ezúton is köszönjük minden fel-
lépőnk közreműködését, segítőink, tá-
mogatóink együttműködését és kedves 
vendégeink, közönségünk részvételét!
 az EFMK munkatársaiHoppál Péter Csenger-Zalán Zsolt Fotók: Surányi Linda
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...�a�büntetésről
Eőször miért nem csak figyelmeztet a közterület 
felügyelő, ha valaki tiltott helyen parkol?

Új�orvosi�ügyelet
A budakeszi orvosi ügyelet ellátásában 2018. március 1-től 
változás történik. Az eddigi szolgáltató helyett Budakeszi, 
Budajenő, Nagykovácsi, Páty, Remeteszőlős és Telki telepü-
lések orvosi ügyeletét a Hungary Ambulance Közhasznú 
Nonprofit Kft. látja el. Az új szolgáltatót a Budakörnyéki Ön-
kormányzati Társulás által kiírt pályázaton választották ki. 
Ez a kft. látja el az orvosi ügyeletet többek között Budapest 
XV. kerületében, illetve Mélykúton is. 

Kedvező változás lesz a Budakeszi orvosi ügyelet ellátásá-
ban, hogy a hétvégén mindig két orvos látja el az ügyeletet. 
Míg az egyik orvos sürgős esetben kimegy a beteghez, a má-
sik minden esetben az ügyeleten tartózkodik. Akár felnőtt-
nek, akár gyermeknek lesz szüksége orvosra, nem kell órá-
kat várni, amíg az ügyeletes visszaérkezik, hanem azonnal 
megkapja a szükséges ellátást. A Hungary Ambulance Köz-
hasznú Nonprofit Kft. 2011-ben alakult. Vezetői között több 

neves orvos is van. 
Az ügyelet mellett 
mentőautóikkal és 
mentő motorkerék-
párjaikkal rend-
szeresen biztosíta-
nak orvosi ellátást 
rendezvényeken, 
versenyeken. 

Az új szolgáltató 
egyelőre az ideigle-
nes helyén, a Buda-
keszi, Fő utca 43-45. 
szám alatt (Átrium 
üzletház) látja el 
az ügyeletet, de re-
ményeink szerint 
mihamarabb visz-
szaköltözhet a Bu-
dakeszi Polgármes-
teri Hivatal épülete 
melletti, felújított 
és átépített orvosi 
rendelőbe.

A�fiatalok�városa
Városunkban az átlagosnál nagyobb 
számban élnek gyermekek, fiatalok, fi-
atal családok. Célunk, hogy olyan kör-
nyezetet teremtsünk, ahol jó gyermek-
nek, fiatalnak lenni. A számukra von-
zó városi életet csak úgy valósíthatjuk 
meg, ha bevonjuk őket a döntéshozatal 
folyamatába. 

Ez ismeretek átadását jelenti, pár-
beszédet a döntéshozókkal, hogy fele-
lősen tudjunk közösen, megvalósítható 
célokat kitűzni. Ennek érdekében Bu-
dakeszi is megvalósító partnernek je-
lentkezett a Gyermek és Ifjúsági Ön-
kormányzati Tanács európai uniós pá-
lyázatára, a „(Be)vonzó”-ba  Budaörssel, 
Törökbálinttal, Páttyal és Biatorbággyal 
együtt.

Ezt az öt települést bízták meg azzal, 
hogy az Érdi és a Budakeszi járásban 
tovább népszerűsítsék a jó gyakorlatot, 
aktivizálják a fiatalokat az őket érintő 
tervek és döntések kialakításában.

A Gulyás Barnabás által kiválóan 
megírt pályázat támogatást kapott, így 
elindult a közös munka a települések 
képviselőivel és a fiatalokkal. (Gulyás 
Barnabás a Gyermek és Ifjúsági Önkor-
mányzati Társaság vezető tisztségvise-
lője. Ez egy ernyőszervezet, amely a te-
lepülések ifjúsági érdekképviseleteit 
fogja össze.) 

A cél, hogy közösen és külön-külön 
is felmérjük, melyik település hol tart, 
és mi a következő lépés a fiatalok kö-
rülményeinek javításában. 

A pályázat fő célkitűzése: a struk-
turált párbeszéd technikájával fel-
készíteni őket arra, hogy megszólít-
sák a döntéshozókat, képviselőket, in-

tézményvezetőket. Tájékozódniuk kell 
a helyi lehetőségekről, felelős terveket 
kell készíteniük, egyeztetve a vezetés-
sel, és lebonyolítani azok megvalósítá-
sát is. 

Ahogyan Budakeszin az Idősügyi 
Tanács számos javaslata megvalósult 
és a város Idősbarát Önkormányzat ki-
tüntetést kapott, úgy van lehetőség fi-
ataljainknak is arra, hogy együtt dol-
gozzanak a vezetőkkel, a többi civil 
szervezettel, az önkormányzatokkal.

Budakeszin újjáalakult az Ifjúsági 
Tanács (IT), az ifjúsági klub pedig heti 
két alkalommal tart programot. Az IT 
február elején arról döntött, hogy meg-
szervezi a fiatal alkotók kiállítását és 
koncertet is, hogy minél többükkel 
tudják felvenni a kapcsolatot. Sze-
retnének fejleszteni: első lépésben kö-
rülkeríteni a fiatalok bevonásával lét-
rehozott biciklis crosspályát a sport-
pályán.  Felvetődött ifjúsági bál szer-
vezése is, hogy forrást teremtsenek a 
crosspálya fejlesztésére, és további ter-
veik megvalósítására.

Budakeszinek pályázati kötelezett-
sége, hogy teret adjon egy kora ősszel 
rendezendő helyi Ifjúsági Fórumnak, 
ahol legkevesebb öt döntéshozó és 
negyvenöt fiatal beszéli meg, mit tud 
tenni az önkormányzat értük, és mit 
tehetnek ők a városért. Dalotti Márk 
és csapata problémafelvető kisfilmet 
készít majd bevezetésképpen. A nap 
koncerttel zárul. Ezen a programon 
vendégünk lesz Budaörs, Törökbálint, 
Biatorbágy és Páty önkormányzati de-
legációja is, valamint a pályázati pro-
jekt irányító csapata. A „(Be)vonzó” 

uniós pályázat anyagi forrást biztosít 
a fiataloknak a fórum megszervezésé-
hez. 

Novemberben Törökbálint ad majd 
helyet a járási ifjúsági konferenciá-
nak. Itt átvehetjük más települések 
jó gyakorlatát, és áttekinthetjük: tér-
ségi szinten milyen intézkedési prog-
ramot tudunk kidolgozni az itt élő fi-
atalok érdekében. Budakeszi és Érd já-
rása érintett ebben, ezért várjuk majd 
Törökbálintra a Budakörnyéki Önkor-
mányzati Társulás küldötteit is. 

Kérjük a testben és lélekben fiatalo-
kat, álljanak a jó ügy mellé, jelentkez-
zenek az Ifjúsági Tanács elérhetőségén 
ötleteikkel, önkéntes támogató mun-
kával, hogy Budakeszi is mindinkább 
a fiatalok városa is legyen!
Cím: ifjusag.budakeszi@gmail.com
 Bakács Bernadett

A jelenleg hatályos szabálysértési törvény alapján a köz-
terület-felügyelőnek akkor van lehetősége a helyszíni bír-
ság kiszabása helyett figyelmeztetést alkalmazni, ha a sza-
bálysértés elkövetője a helyszínen van, a szabálysértést el-
ismeri és a szabálysértés elkövetése megszakad (például a 
közterület-felügyelő figyelmeztetésére tovább halad és sza-
bályosan parkol le). Nincs lehetőség szóbeli figyelmeztetésre 
viszont akkor, amikor a közterület-felügyelő a járművezető 
távollétében szabja ki a szabálysértési helyszíni bírságot. 
 Uzsoki Gábor intézményvezető
 (Budakörnyéki Közterület-felügyelet)

A budakeszi bölcsődék nyári zárva tartásának rendje
	 Június	 Július	 Július	 Július	 Július	 Július	30.-	 Augusztus	 Augusztus	 Augusztus
	 25-29.	 02-06.	 09-13.	 16-20.	 23-27.	 Augusztus	03.	 06-10.		 13-17.	 21-24.
nyitva tartó bölcsőde BB BB BB BB MB MB MB MB MB
zárva tartó bölcsőde MB MB MB MB BB BB BB BB -

BB:	Budakeszi Bölcsőde						MB:	Mosolybár Bölcsőde

A budakeszi óvodák nyári zárva tartásának rendje
	 Június		 Június	 Július	 Július	 Július	 Július	 Július	30.-	 Augusztus	 Augusztus	 Augusztus
	 18-22.	 25-29.	 02-06.	 09-13.	 16-20.	 23-27.	 Augusztus	03.	 06-10.		 13-17.	 21-24.
nyitva tartó óvoda T T T T T P P, Sz P,Sz P,Sz P, Sz
zárva tartó óvoda - P P, Sz P, Sz P, Sz T, Sz T T T -

P:	Pitypang Sport Óvoda						Sz:	Szivárvány Óvoda						T:	Tarkabarka-Kunterbunt Óvoda

Jelenleg az Európai Unióban nincs olyan szabályozás, amely 
az őshonos kisebbségek nyelvi és kulturális jogait védi. 2017 
tavaszán az Európai Bizottság bejegyezte a Nemzeti Kisebb-
ségvédelmi Kezdeményezést, amely arra irányul, hogy az 
Európai Unió fogadjon el jogi aktusokat a nemzeti és nyelvi 
kisebbségek védelme érdekében. Ahhoz, hogy az Európai 
Bizottság foglalkozzon a kezdeményezéssel legalább 1 mil-
lió támogató aláírás szükséges! A kezdeményezést elektro-
nikusan és papír alapon is lehet támogatni. A kezdeménye-
zés a www.jogaink.hu oldalon írható alá elektronikusan, il-
letve a Magyar Posta valamennyi hivatalában elérhető az 
aláírásgyűjtő ív és az ingyenes válaszboríték. Az aláírások 
leadási határideje 2018. április 3.

Egymillió�aláírás�

A köztársasági elnök 2/2018.(I. 11.) KE határozatával az országgyűlé-
si képviselők 2018. évi általános választása időpontját 2018. április 8. 
napjára tűzte ki. Az alábbiakban tájékoztatom a tisztelt választópolgá-
rokat az országgyűlési képviselő-választás eljárási határidőiről:

2018. február 9 - április 6-ig a szavazóköri névjegyzékbe 
	 felvett választópolgároknak 
 a választási értesítők megküldése
2018. március 24. napján  névjegyzéki ügyelet
16.00 óráig
2018. március 24. 16.00 óráig a központi névjegyzékbe való fel- 
 vétel (magyarországi lakcímmel  
 nem rendelkező választópolgár 
 névjegyzékbe vétele, névjegyzékbe
 vételének meghosszabbítása,  
 módosítása) 
2018. március 31.  névjegyzéki ügyelet
8.00-16.00 óráig
2018. március 31. 16.00 óra a külképviseleti névjegyzékbe
 való felvételre, módosításra, törlés- 
 re irányuló kérelmek beérkezésé- 
 nek határideje 
2018. április 6. 16.00 óra mozgóurna iránti kérelmek 
 leadási határideje a Helyi 
 Választási Irodához
2018. április 6. 16.00 óra átjelentkezési kérelem 
 beadási határideje 
 (az átjelentkezési kérelmek 
 módosítása, visszavonása)
2018. április 8. 06.00-19.00 óra ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐK 
 2018. ÉVI VÁLASZTÁSA
2018. április 8. 15.00 óra mozgóurna iránti kérelmek beérke- 
 zésének határideje
2018. április 8. 19.00 óra a választási 
 kampányidőszak vége
2018. április 11. 16.00 óráig a szavazatszámláló bizottsági 
 jegyzőkönyv egy példánya megte- 
 kinthető az illetékes választási iro-  
 dánál
 dr. Szelenczy Gabriella jegyző, HVI-vezető, OEVI-vezető

Az országgyűlési képviselők 2018. évi 
választásával összefüggő fontosabb határidők



A Viadal SE 1999-ben kapott Bu-
dakesziért emlékérmet. Három 
edzőnőnk sporttevékenységét, 
példamutató életvitelét jutalmaz-
ták Budakeszi Ifjúsági díjjal: Sza-
bó Kinga 1999-ben, Hellner Sze-
lina 2008-ban, Hellner Donáta 
Dominika 2016-ban kapta a kitün-
tetést. A 100 éves Sí Szövetség 
Hellner Pétert és Hellner Szelinát 
emlékplakettel jutalmazta, elis-
merve a sísport iránt elkötelezett 
munkájukat.
Versenyzőink Budakeszi hírnevét 
is öregbítették: a Hellner lányok 
több felnőtt és ifjúsági világbaj-
nokságon képviselhették hazánk 
sísportját. Viadalos tanítványa-
ink a hazai sísport élmezőnyéhez 
tartoznak, számos Országos Al-
pesi Síbajnokságon, Országos Di-
ákolimpia Döntőn, Magyar Ku-
pasorozat versenyeken állhattak 
dobogóra.
Egyesületünk 30 éves fennállá-
sára nagyszabású rendezvényso-
rozatot tervezünk. A méltó ün-
nepléshez anyagi eszközök elő-
teremtésére is szükségünk lenne, 
most ezen dolgozunk, támogatók 
felkutatására törekszünk, pá-
lyázatokat írunk.  Amennyiben 
Önök támogatásra érdemesnek 
ítélik egyesületünket, minden se-
gítséget, támogatást szívből kö-
szönünk. 

EREDMÉNYEINK
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SÍ-HÓÓÓ! SÍ-HÓÓÓ! - visszhangzik 
a Virágvölgyben a sportkedvelő gyer-
mekek lelkes hangja, immár 30 éve. 
Egyesületünk 1988-ban alakult, és már 
30 éve sugározzuk környezetünkben a 
sport iránti elkötelezettségünket. Egész 
életünkben azt közvetítettük, hogy a 
sport legyen a mindennapjaink része. A 
sport az egészségmegőrzés tartópillére, 
ugyanakkor a regenerálódásunkban 
nélkülözhetetlen. Dr. Szent-Györgyi Al-
bert vallomását választottuk mottónak: 
„A sport nem csak testnevelés, hanem 
az egyik legerősebb nevelőeszköz. A 
sport a test útján nyitja meg a lelket.”

Hellner Péter és Matkó István egy 
olyan közösségről álmodtak, amely 
szolgálja városunk sportéletét. Már az 
egyesület alapításakor sok-sok támo-
gatást kaptunk. Köszönjük a kezdetek 
kezdetén Csánó Zoltán, Franke László, 
Szenthe Ádám segítségét. A Pilisi Park-
erdő Zrt-től és az önkormányzatunktól 
is folyamatos, rendszeres támogatást 
kaptunk, mely nagyban hozzájárult 
egyesületünk virágzó sportéletének 
megvalósításához. A szülők támogató 
együttlélegzését is szívből köszönjük, 
hiszen egy közösség csakis ilyen nagy-
lelkű segítséggel, háttérrel élhet. Kö-
szönjük a Decathlon, a Mol, a Tesco és 
a helyi vállalkozások támogatását. Kö-
szönjük, hogy kiálltak a sport mellett, 
céljaink megvalósulását segítették.

Egyesületünk fő profilja a műanyag-

pályás síoktatás, hiszen a sísport sze-
relmesei vagyunk. Kiváló, gyermekba-
rát szakemberekkel, síoktatók és test-
nevelők vezetésével műanyag sípályán 
tartunk edzéseket hétvégén, havas sí 
táborokat vezetünk Ausztriában, ko-
ordinációt fejlesztő nyári táborokat, 
egészségmegőrző kirándulásokat, csa-
ládi- és közösségépítő programokat 
szervezünk. Egyesületünkben gyer-
mekek és felnőttek, kezdők és ver-
senyzők sportolnak. Az utánpótlás-ne-
velés ügyét is szívünkön viseljük. A 
Magyar Sí Szövetségnek és a Síoktatók 
Magyarországi Szövetségének is tag-
jai vagyunk. A városi sportesemé-
nyeken is aktívan közreműködünk, 
évekig a Futakeszi, a Budapest-Bécs 
Ultramaraton vendégváróiként szol-
gáltuk Budakeszi sportéletét. Gyer-
meknapi akadálypályánk, a Kihívás 
Napján szervezett sportjátékaink nagy 
népszerűségnek örvendenek. 

 Viadal Sport Egyesület vezetősége

Honlap: www.viadalse.hu Cím: 2092 Budakeszi, Szél utca 39. 
Vezetőség: Hellner Péter és Szabó Kinga Adószám: 19171621-1-13 

Számlaszám: B3 Takarék Szövetkezet 64800097-19905972-00000000

Vargáné Őzse Julianna klubtag

2017 a Generációk Házában

Eltelt ismét egy év, öregebbek lettünk.
Lelkünk változatlan, csak rozogább a testünk.
Fáj a térdünk, fáj a csípőnk, és még sorolhatnám,
Talán kicsit néha az agyunk is tompább!

Amit tudunk megteszünk a szint tartásáért,
Jövünk a Generációk Házába a jó társaságért.
Itt mindig van néhány jó barát,
Kikkel megoszthatod örömed, problémád.

Igen, sokszor már attól kisüt a nap,
Hogy nem egyedül, hanem velük vagy!

Ki idejön, válogathat a programok közül,
Van, ki a mozinak, más a festőklubnak örül.
Megint más a varráshoz kap ötleteket,
Agyagozhatsz, készíthetsz bármiből díszeket.

Kvízelünk, mesélünk, rakjuk a szavakat,
Mások kockát dobálnak, döntik a bábukat.
Ha nevetésre vágyunk, az is lehetséges,
Nézünk Hofit és másokat, ki megnevettet téged.

Ha valakit az irodalom érdekel?
Az sem probléma!
Havonta egyszer jöjjön el
Az irodalmi klubba!

Egészséges életmódra tanít a praktika,
Hol sok finom falat kerül a tányérunkra.

A nemzetek napja is sokakat érdekel,
Megismerkedünk más népek történetével.
Hogyan élnek, mit termelnek, mitől híresek?
Mik az általuk fogyasztott kedvenc ételek?

Ezeket az ételeket persze meg is kóstoljuk,
Az itt dolgozók elkészítik, mi pedig rögvest felfaljuk.

Ez évtől beavatnak a jog rejtelmeibe is minket,
Elmesélik, hogy volt régen, és ma hogyan ítélnek.

Gondolnak itt arra is, hogy fittek maradjunk.
Jóga, torna van itt bőven, csak bele ne unjunk!

Túrázunk is kéthetente, bejárjuk a környéket,
Közben pedig megbeszéljük, a héten mik történtek.
Idén gyakran kirándultunk, láttunk sok-sok szépet,
Ez is összekovácsolja a házbéli népet.

Fejünk, gyomrunk itt megtelhet,
Gondoskodnak róla.
Ha meg buli van a Házban,
Zenghet a víg nóta!

A korunkat elfelejtjük,
Ropjuk ám a táncot!
Vörösödünk, megizzadunk,
De csak szaporázzuk!

Ilyen színes programot
Nem találnál máshol!
Nem is tudunk mi megválni
E kedves, jó HÁZTÓL!

Cérnahangversenyek

A Cérnahangverseny Alapítvány évek 
óta, elsősorban Budakeszi és a térség 
részére szervez gyermekhangverse-
nyeket. A Prohászka Ottokár Katolikus 
Gimnáziumban tartott koncerteket egy-
re többen látogatják a szomszédos tele-
pülésekről, sőt Budapestről is. A kezde-
ményezés mára igényes sorozattá nőt-
te ki magát és több száz gyereknek és 
szüleiknek ad élményt, játékos tanulást 
és találkozást a komolyzenével, nép-
zenével, jazzel. A koncerteket számos 
szülő, intézményvezető, budakeszi pol-
gár, pedagógus kolléga és diák önzetlen 
segítsége is támogatja. A kezdeti hang-
szerbemutatók mellett, ma már kisope-
rai, színpadi előadások, nagyobb együt-
tesek is szerepelnek az előadásokon. Az 
őszi sorozatot, a világhírű Bohém Rag-
time Band jazzegyüttes nyitotta meg, 
majd Eckhardt Gábor Liszt-díjas zongo-
raművész gasztronómiai koncertje foly-
tatta. Sok vidámságot hozott nekünk a 
jazzegyüttes közös énekléssel, tánccal 
és kóstolgatás is színesítette a novembe-
ri gasztrokoncertet. Márciusban és áp-

rilisban a két fúvós hangszercsoportot 
fogjuk megismerni, neves zenekari mű-
vészek közreműködésével. A felnőttek-
nek is szervezünk hangversenyeket a 
Rathauskellerben, február 17-én dokto-
rok muzsikáltak: főorvosok, gyógysze-
részek művészi szinten. Ennek az est-
nek a díszvendége dr. Rolla János Kos-
suth-díjas hegedűművész volt.

Mára a koncertek feszegetik a ren-
delkezésre álló pénzügyi és humánerő-
forrás kereteket. Ha lehetősége engedi, 
kérjük támogassa adója 1%-val ennek a 
kultúrmissziónak a megmaradását vá-
rosunkban. Szalóczy Dóra
 Cérnahangverseny Alapítvány

Adószám: 18514357-1-13
Bankszámlaszám: Unicredit Bank
10918001-00000128-58030012
cernahang@gmail.com
Koncertek: Facebook/Cérnahang-
verseny Budakeszi

CÉRNAHANGVERSENY  
ALAPÍTVÁNY 

FELVÉTELI A CZÖVEK ERNÁBAN

Szeretettel várjuk a hatodik életévet betöltött gyermekeket szolfézs zenei elő-
képző csoportjainkba, valamint hangszeres és vokális egyéni oktatásra (furulya, 
fuvola, klarinét, trombita, kürt, hegedű, gordonka, gitár, zongora, magánének).
A felvételi meghallgatás időpontja a 2018/2019-es tanévre: 
2018. március 19-én (hétfőn) és március 20-án (kedden) 17:00-19:00 óráig a ze-
neiskola épületében (Budakeszi, Iskola köz 3.).
A meghallgatáson a jelentkező képességeinek felmérésével a gyermekektől a kö-
vetkezőket kérjük:
	 l egyszerű ritmusképletek visszatapsolása, 
	 l egyszerűbb dallamfordulatok visszaéneklése, 
	 l a jelentkező által szabadon választott népdal vagy gyermekdal élmény-
szerű előadása.
A jelentkezés menetéről, a felvételi eljárásról bővebben a www.zeneiskola.bu-
dakeszi.hu oldalon tájékozódhatnak. Barcsik Hédi igazgató 

Zenei misszió gyermekeinknek
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Külön köszönet illeti  
a zenekar tagjait, mert első 
szóra vállalták az ingyenes 
fellépést a jótékonysági  
bálon az alapítvány javára

Tizenkilencedik alkalommal, 2018. január 27-én tartotta meg 
jótékonysági farsangi bálját a Tarkabarka-Kunterbunt Óvo-
da és Alapítvány az Erkel Ferenc Művelődési Központban. 
Svigruháné Jászkovics Anna óvodavezető megnyitóját kö-
vetően a fő műsort hagyományosan sváb népviseletbe öl-
tözött - szülőkből és nevelőkből álló - tánccsoport indította 
sváb polkák bemutatásával. 

A műsor lelkes, táncos lábú anyukák meglepetésével foly-
tatódott, akik színesebbnél-színesebb, korhű ruhákat öltve 
valóságos farsangi forgatagot varázsoltak a terembe, a Hun-
gária együttes számaira koreografált táncukat járva.

Kiváló hangulatban vették birtokba a báli vendégek a 
táncparkettet, és csak az est fénypontjaként megtartott tom-
bolasorsolás alatt pihentek egy kicsit.

Köszönet mindazoknak, akik munkájukkal, felajánlása-
ikkal, részvételükkel hozzájárultak a jótékonysági bál szín-
vonalas megrendezéséhez. A bevételt ebben az évben is ud-

vari mozgásfejlesztő eszközökre szeretnénk fordítani. A tá-
mogatóink névsorát az óvoda honlapján olvashatják.
� Rapcsákné�Csoma�Irén�óvodapedagógus,��
� Tarkabarka-Kunterbunt�Alapítvány�kuratóriumi�tagja

Nyolcadik alkalommal, január 20-án 
rendezték meg a Szkander Magyar 
Országos Bajnokságot Kecskeméten. 
A versenyzők serdülő, junior, master, 
senior és grandmaster korosztályban, 
jobb és bal kézzel küzdhettek meg egy-
mással. A férfiak mellett hölgyek, és 
mozgáskorlátozott versenyzők is ösz-
szemérték erejüket. A Budakeszi 

Power Station Sport Egyesület sporto-
lói is részt vettek a versenyen és csodá-
latos eredményekkel kezdték a 2018-as 
évet: négy arany, három ezüst és négy 
bronzéremmel távoztak Kecskemétről.

Fenyvesi Joni a para-kategóriában 
és az épek 65 kg-os súlycsoportjában is 
aranyérmet szerzett, Romzsa Gyula és 
Galyas Ákos jobb kézzel nem találtak 

legyőzőre. Simon Dániel a nehezebb 
utat választotta: a para kategóriát ki-
hagyva, az épek között junior korosz-
tályban balkézzel arany, jobbal ezüstér-
met nyert. Tóth István egy ezüst és egy 
bronzéremmel mutatkozott be, míg Vár-
hegyi Krisztián óriási küzdelem árán 
két bronzérmet hozott. Edzőjük, Szabó 
Ozor (Ozy) maximálisan elégedett csa-
patával: „Nagyon büszke vagyok rá-
juk! Nagyon sokat készültünk az utób-
bi időben a megmérettetésekre, és örü-
lök, hogy ilyen szép eredményeket ér-
tünk el. Nagyon büszke vagyok arra is, 
hogy a csapat a tavaly őszi budapesti 
Szkander Világbajnokságon is remekelt. 
A magyar válogatott versenyzői 16 ér-
met szereztek, melyből nyolcat a para-
válogatott hozott. A Power Station ver-
senyzői itt is szép eredményeket értek 
el, öt érmet nyertek a nyolcból. Simon 
Dani aranyat, bronzot, Fenyvesi Joni 
ezüstöt, míg Nánási István két bron-
zot nyert! Az októberi mexikóvárosi vi-
lágbajnokságon a húszéves Sztanó Gyu-
rika képviselte az egyesületet és meg-
szerezte első junior világbajnoki címét 
Magyarországnak és Budakeszinek!” 

A Power Station Sport Egyesület tag-
jai jelenleg a seneci Világkupára és a 
szófiai Európa Bajnokságra készülnek. 
Ezúton is gratulálunk a csapatnak és 
további sok sikert és szép eredménye-
ket kívánunk pályafutásukhoz!

Tarolt�a�Power�Station�csapata

Tarkabarka��
farsangi�forgatag

A Budakörnyéki Székelykör február 
10-én több mint 100 fővel tartotta ha-
gyományos farsangi batyus bálját az 

Erkel Ferenc Művelődési Központban.
A belépőt - székelybálhoz illően - ismét 
a gyönyörű, míves faragással díszített 
székelykapu fogadta, melyet négy év-
vel ezelőtt Bege Attila, az egyesület el-
nöke készített pályázati forrásból és a 
kör tagjainak támogatásával.

A programokat Banner Géza, a 
Duna televízió szerkesztő-műsorve-
zetője konferálta. Fellépett Szabó Szil-
via Magyar Köztársasági Érdemke-
reszt ezüst fokozatával kitüntetett nó-
taénekes, aki gyönyörű dalokkal káp-
ráztatta el a közönséget. Jánosi Attila 
koregográfus, néptáncoktató vezeté-
sével a Gyöngyharmat táncegyüttes is 
színpadra lépett, akik mondhatni „csa-
ládi körben” mutatták be a táncokat, 
hiszen a gyermekek szülei a székely-
kör tagjai. A bál műsorát tovább szí-

nesítette a talpig huszár egyenruhába 
öltözött Berlinger Gábor, a Budakeszi 
Katonai Hagyományőrző Egyesület 
tagja, aki a szervezet tevékenységének 
bemutatásával és toborzóval invitálta 
a közönséget az egyesületbe. Ha már 
huszár egyenruha, a műsorból nem 
hiányozhatott Györgypál Zoltán kis-
fiú sem, aki gyönyörű verset szavalt 
hagyományőrző öltözékben. 

A jó hangulatot csak tovább fokozta 
a Gyergyóditvából érkezett zenekar, 
amely játékával felhőtlen táncra ösztö-
nözte a közönséget. A fergeteges mu-
latságnak csak a hajnal érkezése vetett 
véget. 

Ezúton is nagyon köszönjük, hogy 
ilyen sokan részt vettek a székely far-
sangon! 

 Budakörnyéki�Székelykör�

Február 3-án 10. alkalommal tartotta 
meg a Prohászka Ottokár Katolikus 
Gimnázium jótékonysági alapítványi 
bálját. A színvonalas műsornak kö-
szönhetően igen jó volt a hangulat. 
Nyitásként a 11. évfolyam lépett dísz-
magyar ruhában a színpadra. Palotás 
táncukat Tiborcz Zsuzsanna tanárnő 
álmodta meg. Őket Mészáros Viktor, 
ifjú bűvész követte. Humorral teli pro-
dukciójával kicsit megmozgatta a kö-
zönséget is. Viktor után a 10. osztályos 
Danó Dorka és Fauszt Ágota kápráztat-
ta el a közönséget. Először közösen ad-
ták elő a Vaiana című Disney rajzfilm 
Ahogy csillan a távoli fény kezdetű be-
tétdalát, majd Ágota Leonard Cohen 
Hallelujah című világslágerét énekelte 
el, Dorka pedig Andrew Lloyd Webber 
Az operaház fantomja című világhírű 
musicaléből a Társ voltál című dalt. A 
közönség vastapssal köszönte meg a fi-
atal tehetségek műsorát. 

Az iskola tanulóit Török Csaba igaz-
gató követte, aki rövid beszéde után 
megköszönte Vágujhelyi Pálnak az ala-
pítványban végzett eddigi áldozatos 
munkáját, majd átadta a szót Mayer 
Bernadettnek, a Prohászka Alapítvány 
új elnökének. A beszédeket követően 
az intézmény tanári karának megle-

petésműsorában gyönyörködhettünk: 
Lennie Hayton-Arthur Freed: Ének az 
esőben (Singin’in the Rain) című nagy-
sikerű szerzeményére Tiborcz Zsu-
zsanna tanárnő tanította be a táncot. 

Végül, de nem utolsósorban a Folk on 
45 együttes lépett színpadra. Rendkí-
vül igényes produkciójuk azért is volt 
különleges, mert a zenekar fennállása 
óta először színesítették műsorukat 
táncbetétekkel. Az iskola tanulói, Ta-
kács-Uri Flóra, Nagy Borbála, Pákozdi 
Borbála, Monostori Ivett, Korompay Ba-
lázs és Urbán Kristóf hamar elnyerték 

a vendégek tetszését. Tanáruk az iskola 
néptánctanára: Mózesné Kulánda Ni-
koletta. Külön köszönet illeti a zenekar 
tagjait, mert szülői felkérésre, első szó-
ra vállalták a térítésmentes fellépést a 
jótékonysági bál szellemiségének meg-
felelően, az alapítvány javára.

Az est hátralévő részében lehetőség 
nyílt egy kis meghitt beszélgetésre a 
teaházban és a büfében, önfeledten tán-
colni a Kovács Viktor szolgáltatta remek 
zenére a táncparketten, valamint érté-
kes ajándékokat nyerni a tombolán.

Köszönetünket fejezzük ki min-
denkinek, akik munkájukkal, felaján-
lásukkal, részvételükkel hozzájárultak 
ahhoz, hogy idén ismét szép összeget 
nyújthattunk át a Prohászka Alapít-
ványnak, amelyet szociális támogatás-
ra használnak majd fel. 
� Kőrösi�Annamária
� Prohászkás�Szülők�
� Szervezetének�elnöke

Székely�farsangi�batyus�bál

Jótékonysági�
Prohászka�bál
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Február 4-én, vasárnap ismét nagyon 
jó hangulatú farsangi bált rendeztek az 
Erkel Ferenc Művelődési Központban 
működő Fenyőgyöngye- és Borostyán 
Nyugdíjas Klub tagjai és vendégeik. A 
Borostyán meghívását ismét elfogadták 
a Sárgarózsa táncegyüttes és a Perbáli 
Nyugdíjas Klub tagjai is. A Fenyőgyön-
gye vendégei a Soroksári és az Óbudai 
Nyugdíjas Klubokból érkeztek. A szép-

korúak nagy izgalommal készítették 
és vették fel a jelmezeket, a közönség 
pedig nagy tetszéssel fogadta a vidám 
látványt.  A legsikeresebb jelmez a Hó-
fehérke és a hét törpe volt. Nagyon öt-
letes volt a többi is, a Lilaruhás hölgy, a 
cigánylány, a démon, a tündér a Csip-
kerózsikából, a Mikulás és a hastáncos 
pár is. Mindenki jól érezte magát ezen 
a kellemes, szórakoztató délutánon.

Ebben az évben nagyon rövid volt a 
farsangi időszak, amely hivatalosan 
vízkereszttől, vagyis január 6-tól a hús-
vétot megelőző negyven napos nagy-
böjt kezdetéig, február 14-ig tartott. 

A farsang, a tél és a tavasz küzdelmé-
nek szimbolikus megjelenítése is. A tél 
búcsúztatásának, a tavasz várásának 
ünnepe, a nagy evések és ivások ideje 
ez, az év legvidámabb időszaka, amikor 
egymást érik a bálok, karneválok, jel-
mezes felvonulások. Az általunk szer-
vezett Oskolabálnak több célja is van.  
Egyrészt szeretnénk a sok munka, ro-
hanás közben szórakozási lehetőséget 
biztosítani, másrészt fontosnak tartjuk, 
hogy a pedagógusok, a szülők és a di-
ákok egy ilyen rendezvény kapcsán is 
együttműködjenek, hiszen egy iskola 
sikerességének elengedhetetlen feltéte-
le az ő közös munkájuk. Az Oskolabál 
egyben jótékonysági célt is szolgált. A 
bevételt teljes egészében sportszerek 
vásárlására fordítjuk. Nagy örömömre 

szolgál, hogy a tavasz folyamán sport-
udvarunk műanyag burkolatot kap, az 
Érdi Tankerületnek és a Decathlon ve-
zetésének jóvoltából. Így régi kívánsá-
gunk teljesül, diákjaink korszerű pá-
lyán sportolhatnak. Ehhez a nagy fel-
újításhoz szeretnénk új sporteszközök 
vásárlásával mi is hozzájárulni.

Az Oskolabál táncos, műsoros ré-
sze, a show, az ínycsiklandozó falatok 
elfogyasztása után vette kezdetét. A 
műsorban szereplő diákok bizonyí-
tották, hogy milyen sok tehetséges ta-

nulója van iskolánknak. Az amatőrök 
előadását profi előadóink, Détár Enikő 
és László Attila fellépése tette még em-
lékezetesebbé. A nagyszámú tombola-
ajándékot köszönjük a felajánlóknak, 
szülőknek, vállalkozásoknak, kollé-
gáknak és üzleteknek. Sok szülő támo-
gatói jegyek vásárlásával járult hozzá a 
sportszervásárláshoz. A Nagy Sándor 
József Gimnázium közössége nevében 
köszönöm a támogatásokat!
� dr.�Dömötörné�Papp�Hargita�
� igazgató

Oskolabál�
2018

Idén január 27-én rendezte meg a 
Rathauskellert üzemeltető Botafogo 
Egyesület az ötödik Táncbált a 
Prohászka gimnázium sportcsarnoká-
ban, mely a leleményes és elegáns de-
korációval Magyarország egyik leg-
nagyobb báltermévé változott néhány 
órára. A rendezvényt kifejezetten a tánc 
köré építette fel a világhírű Botafogo 
Táncegyüttes vezetője, Dalotti Tibor. 
A zenét Magyarország legjobb tánc-
zenekara, a zalaegerszegi Lobo Latino 
szolgáltatta. Világszínvonalú tánc-
bemutatók szakították meg a 45 per-
ces táncblokkokat. Fellépett többek 
között Lippai Andrea és lánya Pirók 
Zsófia, akik elképesztő villámlábak-
kal hozták elénk a flamencót, a terem 
majd felrobbant tüzes táncuktól. Csak 
erre az eseményre egy különleges pro-
dukció is összeállt. A Mechler Anna 
vezette Hylarion énekegyüttes - ki-
lépve saját stílusából - örökzöld tánc-
sztenderdeket énekelt, amire az ifjúsá-
gi Budapest-bajnok táncospár készített 
koreográfiákat. De fellépett Szőllősi 
András és Kiss Gy. Zsófia argentin tan-
gó páros is, akik humoros táncukkal 

csaltak mosolyt a vendégek arcára. 
A nagyteremben folyó eseményekkel 
párhuzamosan tematikus táncórák 
voltak az emeleti táncteremben, ahol a 
Rathauskeller táncmesterei segítettek 
egy-egy stílus elsajátításában. Így volt 
argentin tangó, rock’n’roll, salsa és fla-
menco oktatás is. 

Egy bál a társasági élet kiemelt ese-
ménye, így természetesen ezen a ren-
dezvényen is fontos megbeszélések és 
beszélgetések zajlottak. A budakeszi 
bálok szokásától eltérően az esemény 
nem úgynevezett batyus bál volt, a 
minden igényt kielégítő büfében min-
denki megtalálhatta a neki kedvező 
ételt, vagy italt. Az előző rendezvények 
sikerei szájról-szájra terjedtek, így a 

bálozók fele nem Budakesziről érke-
zett, hanem az ország legkülönbözőbb 
pontjairól. Sokan Budapestről, de ér-
keztek vendégek Veszprémtől kezd-
ve Tatabányán át Debrecenig. Kicsiben 
itt megvalósult az az álom, hogy olyan 
esemény jött létre Budakeszin, ahol for-
dítva mozdultak meg az emberek: nem 
a budakesziek mentek kultúra-éhségü-
ket csillapítani Budapestre, hanem az 
ország minden részéből érkeztek erre a 
bálra a táncolni vágyók. 

Folytatva a sorozatot 2018. október 
13-án, a hatodik Táncbálon a rendezők 
szeretettel várják az ismét felhőtlenül 
szórakozni vágyó, táncos lábú közön-
séget.
 Botafogo Táncegyüttes 

Budakeszi Város Német Önkormány-
zata és a Budakeszi Helytörténeti 
Egyesület idén immár nyolcadik al-

kalommal rendezte meg hagyomá-
nyos batyus sváb bálját. Idei bálunk 
fővédnöke Heinek Ottó, a Magyar-

országi Németek Országos Önkor-
mányzatának elnöke, illetve bálunk 
vendége Dunabogdány Német Ön-
kormányzata volt. Rendezvényünket 
megtisztelte jelenlétével Győri Ottilia 
polgármester. Vendégvárás ideje alatt 
a budakeszi fúvósok játszottak, Nagy 
Attila és Szita Csaba vezetésével. 
Programunkban a Budakeszi Hagyo-
mányőrző Kör vegyes kórusa, a Tarka-
barka Kunterbunt Óvoda szülői tánc-
csoportja, a Dunabogdányi dalkör és 
a Bogdányi tánccsoport műsorát lát-
hatták. A vendégeket Heinek Ottó és 
Schrotti János, a Budakeszi Város Né-
met Önkormányzatának elnöke kö-
szöntötte. Idén is telt ház mellett mu-
lattak vendégeink. A zenét a Somorer 
Jungs zenekar szolgáltatta, amire haj-
nalig több generáció is ropta.
 Budakeszi Város Német 
� Önkormányzata

Ötödik�
Táncbál

Batyus�sváb�bál

Nyugdíjas�farsang�

Adomány
A Bede Anna Élő Hit Alapítvány az el-
múlt karácsonyon több, mint félmilli-
óval, pontosan 504 000 forinttal tud-
ta gazdagabbá tenni a pályázó diákok 
karácsonyát. Ez elsősorban azoknak 
köszönhető, akik nagylelkű adomá-
nyaikkal, vagy az adó 1%-áról való 
rendelkezéssel hozzájárultak a csa-
ládok öröméhez. Köszönjük mindenki 
nevében!
Szeretnénk igazolást küldeni az ado-
mányozóknak, ezért ezúton is kérjük, 
küldjék el nevüket, lakcímüket, adó-
számukat, és a cég nevét, ha a cégre 
kérik az igazolást, a következő cím-
re: bede.bakacs@gmail.com, vagy 
hívjanak a 06/30/951-33-68-as te-
lefonszámon.

Köszönettel: 
Bakács Bernadett, 

dr. Bede Antal 
alapítók 



Hónaljban mért értékek:
36-37 °C  normális
37-38 °C  hőemelkedés
38-39 °C  mérsékelt láz
39-40,5 °C  magas láz
40,5 °C felett  igen magas láz

Végbélben mért értékek: 
36,5-37,5 °C  normális 
37,5-38,5 °C  hőemelkedés
38,5-39,5 °C  mérsékelt láz
39,5-41 °C  magas láz
41 °C felett  igen magas láz

LÁZ MÉRTÉKEK 
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Mit�tegyünk,�ha�lázas�a�gyerek?�(1)
A láz gyermekkorban gyakran előfor-
duló, emelkedett testhőmérséklettel járó 
állapot. A láz nem oka a betegségeknek, 
csupán kísérő tünete! A szervezet beteg-
séggel szembeni védekezésének része-
ként akár hasznos is lehet. Megjelenése 
mégis sokszor aggasztó a szülők szá-
mára, ezért gyakran fordulnak ilyenkor 
az orvoshoz. Szerencsére az esetek túl-
nyomó többségében gyorsan és problé-
mamentesen megoldódik, otthoni ápo-
lás mellett is. A lázas állapot a szervezet 
számára fokozott folyadékveszteséggel 
jár, amit a kiszáradás elkerülése érde-
kében folyamatosan pótolni kell. Elő-
fordulhat, hogy nem következik be a 
hamarosan várt javulás vagy esetleg ál-
lapotromlás észlelhető. Mindezek a rit-
ka komplikációk komoly betegség vagy 
fertőzés jelei lehetnek, ezért ilyenkor 
feltétlenül, késlekedés nélkül indokolt 
orvoshoz fordulni. A 6 hónaposnál fi-
atalabb csecsemő esetében láz ritkán je-
lentkezik. Ha mégis fellép, azt nagyon 
komolyan kell venni, mert akár sú-
lyos betegség kísérőjele is lehet. 3 
hónaposnál fiatalabb csecsemő 
38 °C vagy ennél magasabb láza, 
illetve 3-6 hónapos csecsemő  
39 °C vagy ennél magasabb láza 
általában kórházi kivizsgálást in-
dokol. 

Azonban ebben az életkori 
periódusban alkalmazott 
kötelező és ajánlott 
védőoltások nem 
kívánatos hatá-
saként is je-

lentkezhet esetleg magasabb láz, mely 
előfordulhat az oltást követő néhány 
napban anélkül, hogy a háttérben sú-
lyos betegség állna. Ennek elkülönítése 
a súlyos állapottól orvosi feladat, tehát 
ilyen esetekben is feltétlenül konzultál-
ni kell orvossal.

A csecsemőknél a testhőmérsékletet 
legmegbízhatóbban a végbélben lehet 
mérni. Végbélben mérve a lázmérő által 
mutatott érték 0,5 °C fokkal magasabb, 

mint hónaljban mérve. 
A fizikális lázcsillapítás 
a hőelvonás fizikai jelen-

ségén alapszik. A hő-
elvonásra épülő 

módsze-

reknek két válfaja ismert, a hűtőboro-
gatás és a hűtőfürdő. A fizikális láz-
csillapítást magas láz esetén a gyógy-
szeres lázcsillapítással kombináltan, 
óvatosan, kíméletesen szabad végezni 
úgy, hogy az jóleső, kellemes legyen a 
gyermek számára. A didergést minden-
képpen kerüljük el, mert az akadályoz-
za a hőleadást!

Hűtőfürdő
Engedjünk a kádba fürdővizet, amely-
nek hőmérséklete megegyezik a lázas 
beteg testhőmérsékletével. Ültessük 
bele a gyermeket, a víz a mellkasáig ér-
jen! Hideg víz hozzáadásával fokozato-
san hűtsük le a fürdővizet, amíg nem 
kellemetlen, de 31 °C alá ne menjünk! A 
gyermek kb. 8-10 percig ebben a vízben 
tartózkodjék, a langyos vízzel locsol-
gassuk a gyermek testét! Ezt követően 
töröljük szárazra.

Hűtőborogatás (priznic)
Egy lepedőt, vagy textilpelenkát lan-
gyos, állott vízzel átnedvesítünk, s az-
zal a beteg egész testét (nyaktól lefelé) 
becsavarjuk. Amint a borogatás átme-
legszik, cseréljük le. (Ezt a műveletet 2-3 
alkalommal érdemes elvégezni). A hűtő-
borogatást követően vékony, jól szellőző 

pamutruhát adjunk a gyermekre és 
könnyű, vékony takaróval ta-
karjuk be, hogy ne akadályoz-
zuk a testhő leadását. 
 Budakeszi Védőnői 
 Szolgálat

72�éve�történt�a�kitelepítés

Az 1945. december 22-én megjelent 
rendelet a kollektív bűnösség alap-
ján írta elő a magyarországi németség 
vagyonelkobzását és kiutasítását. A 
jogszabály a Volksbund és az SS tag-
jai mellett a magukat az 1941-es nép-
számláláson német nemzetiségűnek 
és/vagy anyanyelvűnek vallókra is ki-
terjedt. Az érintettek személyenként 

mindössze 100 kilónyi poggyászt vi-
hettek magukkal.

A háború után bűnbakká vált sváb-
ság kitelepítését az akkori magyar 
kormány kezdeményezte, és a győztes 
nagyhatalmak döntése tette lehetővé. 
A magyarországi németség megítélé-
sében ugyanis alapvetően nem a sze-
mélyes felelősségre vonás szándéka 
volt meghatározó, hanem az, hogy a 
jogkorlátozást különböző kül- és bel-
politikai problémák megoldására le-
hessen felhasználni. Egyrészt nyil-
vánvalóvá vált, hogy földreform le-
bonyolításához nem áll rendelkezésre 
elég terület, és a magyar szegénypa-
rasztság földéhségének kielégítéséhez 

szükség lesz a németségtől elkobzott 
javakra. Másrészt a kormánynak gon-
doskodnia kellett a trianoni határokon 
kívül eső területekről menekült vagy 
kitelepített magyar lakosság elhelye-
zéséről is. Harmadrészt különböző 
pártszempontok is előtérbe kerültek: 
a választásokra készülve különösen a 
kommunista párt volt érdekelt abban, 

hogy a telepítések által kibontakozó 
belső népességmozgást felhasználva 
bővítse vidéki bázisát. 

A győztes nagyhatalmak álláspont-
ja egyértelműen a minél nagyobb ará-
nyú kitelepítést követelők, tehát el-
sősorban a Nemzeti Parasztpárt és a 
Magyar Kommunista Párt szándékai-
nak kedvezett. A radikális megoldást 
leginkább a területét és befolyási öve-
zetét kiterjesztő Szovjetunió, és a né-
met és magyar kisebbségétől tel-
jes mértékben megszabadulni igyek-
vő Csehszlovákia szorgalmazta, de 
Nagy-Britannia és az Egyesült Ál-
lamok is támogatta az etnikailag ho-
mogén államok létrejöttét a térségben, 

elsősorban biztonságpolitikai szem-
pontból.

A folyamat mintegy két és fél évig 
húzódott, és két, egymástól jól elkülö-
níthető szakaszra tagolódott. Az első 
szakasz 1946 januárjától júniusáig, 
majd - három hónapnyi szünet után - 
augusztustól az év végéig tartott. Ek-
kor mintegy 170 ezer magyar állam-
polgárt utasítottak ki Németország 
amerikai megszállási zónájába. Ezt kö-
vetően az amerikai fél által támasztott 
nehézségek miatt az akció több mint 
fél évig szünetelt. Az 1947 augusztu-
sában kezdődő és 1948 nyaráig húzó-
dó második szakasz mintegy 50 ezer 
embert érintett, akiket azonban már a 
szovjet megszállási zónába – a későbbi 
NDK területére – szállítottak. 

A budakesziek kitelepítésére ki-
zárólag az első szakaszban került 
sor, a budaörsi, törökbálinti, biai, 
torbágyi, budakalászi, békásmegye-
ri, etyeki, pomázi és csobánkai kite-
lepítéseket követően, illetve részben 
azokkal egy időben. Az 1946. már-
cius 19. és 25. között indított négy bu-
dakeszi transzport átlagosan 8-10 na-
pig tartó utazást követően érkezett 
meg a mai Baden-Württemberg tarto-
mány területén fekvő településekre: 
Waiblingenbe, Siegelsbachba, Kronau/
Mingolsheimba és Neckarzim- 
mernbe. A kitelepítetteket hosszabb-
rövidebb gyűjtőtábori tartózkodás 
után több mint száz településen szór-
ták szét.

A Pest Megyei Levéltárban őrzött 
kitelepítési listán 3639 név található. 
Az 1944 őszén elmenekültek, az ön-
kéntes kitelepülők és a hadifogságból 
visszatért, majd kitelepített családjuk 
után távozók számát is figyelembe 
véve azonban a Németországba ke-
rült budakesziek száma valószínűleg 
meghaladta a 4000 főt. Ez a község ak-
kori összlakosságának valamivel több, 
mint a fele, a magukat 1941-ben német 
anyanyelvűeknek vallóknak pedig kb. 
85%-a. Az 1948 tavaszán készült ösz-
szesítő listák adatai alapján 586 sze-
mély kapott mentesítést, 780 pedig a 
listák összeállításakor ismeretlen he-
lyen tartózkodott, azaz hadifogságban 
volt, Németországba menekült, vagy 
egyszerűen elbújt.

�
� (Folytatatás�a�15.�oldalon)

Budakesziek a biatorbágyi pályaudvaron 1946 márciusában. Balról jobbra: Mérai (Mocsnek) József, Budaváriné 
Hierholz Erzsébet, Heuschmidt Mátyás, Heuschmidt János és Budavári (Bechtold) Ferenc. Jelenleg ez az egyetlen 
ismert fotó a budakesziek kitelepítéséről

1946 tavasza tragikus törést jelentett Budakeszi történelmében. Március 
19-én hagyta el a falut a kitelepítésre ítéltek első csoportja Pátyon ke-
resztül a biatorbágyi vasútállomásra. 

(Folytatatás�a�14.�oldalról)

A községben maradt mintegy 1500-1700 
főt kitevő svábság sokáig még a ne-
gyedik transzport távozása után sem 
érezhette magát biztonságban. Újra és 
újra felröppent a hír, hogy a kitelepítést 
folytatni fogják. 1947 augusztusában a 
szomszédos Budaörsről és Törökbálint-

ról újabb szerelvényt indítottak, ezúttal 
már Németország szovjet megszállási 
zónájába. A budakesziek kitelepítésé-
nek folytatására végül mégsem került 
sor. Az itt maradtaknak azonban még 
évekig jogfosztottságban kellett élniük. 
1949 nyarán – már a magyar-szlovák 
lakosságcserével szorosan összefüggő 
rendelet értelmében – több tucat, koráb-

ban mentesített családot fosztottak meg 
házától, üzletétől, műhelyétől, állataitól, 
valamint ingóságai jelentős részétől. A 
magyarországi németség 1949-50-ban 
visszakapta állampolgári jogait, a ki-
telepítés gazdasági és társadalmi követ-
kezményei azonban még évtizedekig 
rányomták bélyegüket Budakeszi fej-
lődésére. Somlai Péter Ferenc
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A nagyböjt a keresztény egyházban a 
húsvét előtti negyvennapos előkészü-
leti, bűnbánati időszak.

Lényege a lélek felkészítése a hús-
vétra, Jézus Krisztus feltámadásának 
ünnepére a hitben való elmélyülés és a 
lemondás révén. Jézus negyvennapos 
böjtölésének, majd kínszenvedésének 
emlékezete hamvazószerdától húsvét 

vasárnapjáig tart.  A 40 napos böjt a 7. 
századtól vált szokássá, II. Orbán pápa 
iktatta törvénybe. A magyar keresz-
ténység első századaiban a böjti idő-
szakban naponta csak egyszer volt sza-
bad jóllakni. Megkövetelték a hústól, 
zsírtól, és egyéb állati terméktől való 

tartózkodást. Csak kenyeret, sót, vizet, 
halat és száraz növényi eledeleket volt 
szabad fogyasztani.  Sokáig a tej és a 
tojás evését is tiltotta az egyház. A böj-
ti szigor csak a reformáció terjedésével, 
a 17. század elejétől enyhült. Az 1920-as 
években már csak a hamvazószerdát, 
a pénteki napokat és a nagypéntektől 
nagyszombat délig terjedő időszakot 

írták elő szigorú böjtnek.  
Ma a következő előírások vonatkoz-

nak a katolikusokra a nagyböjt idején: 
vasárnap a keresztény ember nem böj-
tölhet, a hamvazószerda és az első böj-
ti vasárnap közti hétköznapokból, s a 
következő hat hét hétköznapjaiból áll 

(4+6x6 nap). Hamvazószerdán és nagy-
böjt péntekjein nem ehetnek húst, akik 
elmúltak 14 évesek. A 18. életév betöl-
tésétől a 60. életév megkezdéséig pe-
dig hamvazószerdán és nagypénteken 
a fentieken túl csak háromszor sza-
bad enni, és egyszer jóllakni.  A re-
formátusok csak nagypénteken tar-
tanak általános értelemben vett böjtöt. 
Hangsúlyozzák ugyanakkor, hogy sok 
minden zavarhatja az Isten és az em-
ber kapcsolatát. A zavaró tényezők el-
oszlatásának egyik módja lehet az ön-
fegyelem, az önmegtartóztatás, az ét-
kezés.

A néphagyomány szerint farsang 
végén elteszik a zsíros edényeket, és 
csak olajjal vagy vajjal készült böjti éte-
leket fogyasztanak. A böjt jellegzetes 
étele a cibereleves. Többféle alapanyag-
ból készülhet, például korpából. Nagy 
cserép- vagy faedénybe rozs- vagy bú-
zakorpát tettek, s arra forró vizet öntöt-
tek. A néhány nap alatt megerjedt kor-
páról a savanyú levet leszűrték. Kölest, 
hajdinát, kukoricát főztek bele, majd 
liszttel, tejföllel behabarták. Az aszalt 
gyümölcsből főzött savanyított levest 
is ciberének nevezték. A nagyböjt ide-
jén tilos volt a lakodalom, a bálok, min-
denféle zenés, hangos mulatság. Böjt-
ben gyóntak, áldoztak, a haragosok 
igyekeztek kibékülni. A lányok és a 
menyecskék egyszerűbb, sötétebb szí-
nű ruhákat viseltek.

Napjainkban sokan a teljes nagyböj-
ti időszakban húsmentesen étkeznek.

 Ádám Éva 
 (Nagy Gáspár Városi Könyvtár)

KOMJÁTHY ISTVÁN
Botond – Ezer év magyar mondái

A magyar mondavilág sokszínűsé-
gét mutatja be Komjáthy István vá-
logatása, amely ezer év magyar tör-
ténelmének különleges pillanatait 
tárja elénk. A Dunáról, a Balatonról 
szóló regék nem csupán mítoszte-
remtő erejük miatt fontosak, hanem 
azért is, mert idővel számos néphit 
és népszokás kapcsolódott hozzájuk. 
A honfoglalás és az államalapítás 
korszakát, jelentős alakjait bemuta-
tó regék mellett olvashatunk Károly 
Róbert, Nagy Lajos és Zsigmond király idejéből származó 
mondákat is. Külön fejezetbe kerültek a Mátyás királyról 
szóló történetek, valamint a ’48-as forradalom és szabadság-
harc hőseinek emléket állító rövid elbeszélések, többek kö-
zött Petőfi Sándorról és Bem apóról.  

CAROL KELLY-GANGI
Kalkuttai Szent Teréz anya bölcsességei

A közelmúltban szentté avatott Te-
réz anya legszebb, saját életéből vett 
példákkal illusztrált gondolatait 
tárja elénk e könyv. Szóljon akár a 
legvilágibb vagy legkeresztényibb 
témákról, minden egyes mondatá-
ból egy élő szent képe rajzolódik ki. 
Szemléletes, sodró, életigenlő, nem-
ritkán szellemes kifejezésmódjával, 
s a soha félre nem tett emberszere-
tetével ez a témakörökre osztott gon-
dolatfüzér vezérfonálként is hasz-
nálható a lelki tökéletesedés útján.

NYÁRY KRISZTIÁN
Fölébredett a föld - Levelek, hősök, történetek 1848/49-ből

Nyáry Krisztián legújabb könyvé-
ben 1848-49-ben született levelek se-
gítségével meséli újra a forradalom és 
szabadságharc történetét. Az ismert 
szereplők személyes hangú magánle-
velei mellett az utca embereinek üze-
netei alulnézetből mutatják be a tan-
könyvekből ismert történelmi ese-
ményeket és a mindennapok küz-
delmeit. Hiszen a 170 évvel ezelőtti 
emberek mást és másképp tartottak 
fontosnak, örömeik és fájdalmaik, re-
ményeik és félelmeik emberközelibbé 
teszik a két esztendő krónikáját. Az időrendben haladó kö-
tetben eddig mélyen elhallgatott emberi relációk tárulnak fel, 
s mutatják meg azt, hogy sokféle ember és sokféle akarat is 
hathat egyetlen irányba, ha adott a közös cél. A kötetben sze-
replő 163 levél mindegyikéhez egy-egy rövid történet is tár-
sul Nyáry Krisztiántól megszokott stílusban.
� Városi�Könyvtár

Mit�együnk�nagyböjt�idején?
Céklasaláta (köretnek és egytálételnek) 
4-5 közepes cékla l 1 alma l 1 fej lilahagyma l 3-4 db kö-
zepes burgonya l só, citrom l majonéz

A céklát kockára vág-
va tepsibe tesszük, 
kis vizet öntünk alá, 
lefedjük, sütőben 
puhára sütjük. A bur-
gonyát héjában meg-
főzzük. A megpuhult 
céklát, a meghámo-
zott és kockára vá-
gott burgonyát tálba tesszük, összekeverjük, hozzákeverjük a 
kockára vágott almát és lilahagymát, sózzuk, citromlével íze-
sítjük, majd hozzákeverjük az ízlés szerinti majonézt.

Zöldséges felfújt 
50 dkg burgonya l 50 dkg sárgarépa l 30 dkg paradicsom 
l 2 fej hagyma l 4 evőkanál olaj l 20 dkg sajt l 4 db to-
jás l 1 dl tejszín l 1 csomó petrezselyem l só, őrölt bors, 
őrölt szerecsendió

Olajon megfuttat-
juk az apróra vágott 
hagymát, majd a 
kockára vágott bur-
gonyát és sárgarépát 
10 percig pároljuk. A 
tűzről levéve hozzá-
keverjük a kockára 
vágott paradicsomot 

és a lereszelt sajt felét. Vajjal kikent formába öntjük. A tojáso-
kat felverjük, hozzákeverjük a tejszínt, a petrezselymet, a sót, 
a borsot, a szerecsendiót. A zöldségekre öntjük.  A maradék 
reszelt sajttal megszórjuk. 175 °C-on 50 percig sütjük.

fŐTT, NYERS LEVES 
40 dkg burgonya l 2 csapott kiskanál só l 2 dl tejföl l 2-3 
evőkanál mustár l ízlés szerint citromlé l 3-4 szál zöld-
hagyma l 2 sárgarépa l 1 cékla

A burgonyát meghá-
mozzuk, megmossuk, 
és kockára vágva 1 liter 
vízben pici sóval puhá-
ra főzzük. Turmixoljuk, 
s ízesítjük a tejföllel, a 
mustárral, a citrom le-
vével, ha kell még, só-
val. Tálaláskor a levesestányérokba apróra vágott zöldhagy-
mát, reszelt sárgarépát és céklát halmozunk.

Nagyböjt,�a�bűnbánat�ideje

Fájdalommal 
tudatjuk, hogy 
Pardi� Géza�
hosszan tartó 
betegség után 
életének 77. 
évében, feb-
ruár 9-én el-
hunyt. Aktív 
korában so-
kat dolgozott a 
város fejlődéséért és nyugdíjasként is szí-
vén viselte a település sorsát. Becsületes 
és szolgálatkész ember volt, javaslataival 
gyakran igyekezett segíteni az önkor-
mányzat munkáját is. Őszinte részvétün-
ket és együttérzésünket fejezzük ki csa-
ládjának.

Ötvenegy éves korában elhunyt Kiss� Jó-
zsef színész. 2018. február 2-án tragikus 
közúti baleset következtében vesztette éle-
tét. Kiss József budakeszi lakos a civil élet-
ben építési vállalkozó volt. A színészt fő-
ként az Árpa Attila rendezte Argo filmek 
Tysonjaként ismerheti a közönség, de szá-
mos magyar produkcióban, Hajdu Szabolcs 
és Jancsó 
M i k l ó s 
filmjeiben 
is szere-
pelt. Rész-
v é t ü n k e t 
nyilvánít-
juk a gyá-
szoló csa-
ládnak.

Megdöbbenés-
sel értesültünk 
róla, hogy Ko-
vács� József 
(Popey) éle-
tének 72. évé-
ben, február 
9-én elhunyt. 
Popey koráb-
ban fuvaros 
vállalkozóként 
dolgozott Budakeszin, 10 éve a GAMESZ 
(ma Budakeszi Városfejlesztési és Város-
üzemeltetési Kft.) munkatársa volt. 2012 
óta látta el a Dózsa György téri termelői 
piac felügyeletét. A gyászoló családnak 
részvétünket nyilvánítjuk, emlékét örökre 
megőrizzük.
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l Lehetőségeinkhez mérten biztosít-
suk a tűzoltás feltételeit! (Egy tűzoltó 
készülék beszerzése, készenlétben tar-
tása nagy segítséget nyújthat a kezdeti 
tűzoltásban.)
l Gondoskodjunk a menekülési útvo-
nalról, tartsuk szabadon a folyosókat, 
lépcsőházakat, teraszokat! 
l A lakás berendezéseinek időszakos 
felülvizsgálata, berendezések tisztítása 
és karbantartása. 

Segítségkérés

Azonnal értesítsük a tűzoltóságot a 105-
ös vagy a 112-es segélyhívószámon. 

Mit kell közölni a telefonáláskor?

Őrizzük meg nyugalmunkat, higgadt-
ságunkat és mondjuk el:
l a tűzeset pontos helyét, mi történt, 
mi van veszélyeztetve, emberélet van-
e veszélyben, 
l a jelző nevét és a jelzésre használt te-
lefon számát. 

Hogyan tovább?

l A kisebb, még kezdeti tüzeket meg-
kísérelhetjük eloltani.
l Ha a ruházatunk gyullad meg, hem-
peredjünk a földre, csavarjuk magun-
kat takaróba, nagyobb kabátba. (A fu-
tás serkenti a lángokat, súlyosbíthatja 
az égési sérülést.)
l Füst elleni védekezésül lehetőleg te-
gyünk az arcunk elé vizes zsebken-
dőt, sálat, hogy minél kevesebb füs-
töt lélegezzünk be. Ha a folyosón, lép-
csőházban füst van, már a lakásban vi-
zezzünk be valamilyen nagyobb ru-
hadarabot és terítsük magunkra. Meg-
hajolva, esetleg kúszva meneküljünk, 
mivel a füst felfelé terjed és alul a hő-
mérséklet is alacsonyabb.
l Ha a tűz láthatóan nem oltható el sa-
ját erőből, meneküljünk a közeléből.
l A legrövidebb úton kíséreljük meg a 
kijutást a szabadba. Menekülésre liftet 
soha ne használjunk.
l Segítsük a gyermekeket, idősebbe-

ket. Ha kisgyermeket mentünk, ve-
gyük a karunkba, takarjuk le arcát vi-
zes, nem műszálas textíliával.
l Ha lehet, az épületet áramtalanítsuk, 
a gázcsapokat zárjuk el. Ha van, a PB-
gázpalackot vagy a tűz és robbanásve-

szélyes anyagokat vigyük a szabadba.
l A lakásból kilépve az ajtót csukjuk, 
de ne zárjuk be.
l Soha, semmilyen tárgyért ne men-
jünk vissza az égő házba!

Ha a tűz elvágta a menekülés útját…

l Ha a lépcsőház füsttel telítődött, de a 
lakás még nem, akkor maradjunk benn. 
Az ajtót be kell csukni, de nem bezárni, 
az ablakon vagy az erkélyen keresztül 
jelezzük, hogy mentésre várunk.
l Az ajtónyílást belülről körbe tömít-
sük el vizes takaróval, törülközővel, 
szükség esetén locsoljuk is.

Az oltás

Oltani lehet vízzel, tűzoltóporokkal,  
tűzoltógázokkal, homokkal. Tilos víz-
zel oltani például a feszültség alatt lévő 
elektromos berendezéseket, égő zsírt, 

olajat, benzint, izzó fémeket. A tűzoltás 
kezdeti módjai, mellyel a kialakuló tűz 
megfékezhető: 
l letakarással (vizes takaróval, sző-
nyeggel),
l szikracsapóként vízbe mártott cirok-
seprűvel, felmosóval,
• például szódásüveggel mely irányít-
ható vízsugarat ad,
l vízöntéssel (vízzel teli vödör, lavór),
• homok rászórásával,
l kézi tűzoltó készülékkel.

Elsősegélynyújtás

Minden égési sérülést azonnal, hosz-
szasan hűteni kell, például hideg víz-
zel. Ha füstöt lélegzett be, azonnal sza-
bad levegőre kell mennie. Minden eset-
ben elengedhetetlen az azonnali orvosi 
vizsgálat. dr. Petró Tibor,
� az�önkormányzat�tűzvédelmi� 
 referense

Képviselő-testületi�határozatok

Koncepcióterv készül
A képviselő-testület felkéri a pol-
gármestert, hogy küldjön ajánlati fel-
hívást a Budakeszi Darányi település-
rész utcáinak, valamint a Harmadfű 
utca és a Liliom utca koncepciótervé-
nek elkészítése tárgyában az alábbi 
tervezőknek:
l Ép-Totál Kft. (1172 Budapest, Laskó 
utca 12.)
l Unitef-Szalamandra Kft. (1119 Bu-
dapest, Bornemissza tér 12.)
l VARita Értékelemző Kft. (9012 Győr, 
Hegyalja út 106.)
l Theaterv Mérnöki és Oktatási Kft. 
(2040 Budaörs, Nefelejcs utca 14. I. em. 
4.)
l Tandem Mérnökiroda Kft. (1033 Bu-
dapest, Polgár utca 12. I. em. 7.)
A tervezési munkák fedezetére az ön-
kormányzat 2018. évi költségvetés-
ében bruttó 1.500.000 Ft-ot biztosít.
 (4/2018. (I. 09.) Kt. határozat)

Pályázat zártkertek fejlesztésére
Pályázatot nyújt be a Földművelés-
ügyi Minisztérium által meghirdetett 
„A zártkerti besorolású földrészletek 
mezőgazdasági hasznosítását segítő, 
infrastrukturális hátterét biztosító 
fejlesztések támogatása” kiírásra az 
alábbiak szerint:
l tárgy: a Domb utca (hrsz. 4756 és 
054/4), Gazda utca (hrsz. 4889) és a 
Sugár út (hrsz. 4931/1 és 4931/2) felújí-
tása, csapadék-elvezető rendszerének 
karbantartása, tereprendezés és terü-
letrendezés.
l támogatás megpályázott összege: 
bruttó 10.000.000 Ft.
l önerő: nincs.
Felkéri a polgármestert, hogy a pályá-
zati dokumentációt határidőre nyújt-
sa be a Földművelésügyi Minisztéri-
um részére.
 (8/2018. (I. 18.) Kt. határozat)

A Mosolyvár Bölcsőde  
intézményvezetői pályázata
Pályázatot ír ki a Mosolyvár Bölcsőde 
intézményvezetői munkakörének be-

töltésére 2018. február 18-i benyújtási 
határidővel, valamint felkéri a pol-
gármestert, hogy gondoskodjon a pá-
lyázat megjelentetéséről Budakeszi 
Város Önkormányzatának honlapján, 
a kozigallas.hu portálon, valamint a 
Budakeszi Hírmondóban.
 (9/2018. (I. 18.) Kt. határozat)

Bölcsődék és óvodák nyári zárva  
tartási rendje
Jóváhagyja a Budakeszi Bölcsőde, a 
Mosolyvár Bölcsőde, Szivárvány Óvo-
da, a Pitypang Sport Óvoda és a Tar-
kabarka Óvoda nyári szünetben ese-
dékes zárva tartásának rendjét, va-
lamint felkéri a polgármestert, hogy 
a döntésről az intézményvezetőket 
értesítse, és gondoskodjon annak a 
www.budakeszi.hu weboldalon, a 
Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján 
és a Budakeszi Hírmondóban történő 
megjelentetéséről. (Az intézmények 
zárva tartását bemutató táblázatot a 7. 
oldalon olvashatják.)
 (13/2018. (I. 25.) és 14/2018. (I. 25.) Kt. 
határozat)

Budakeszi P+R parkoló építési  
pályázat
Lezárja a PÉCSÉPTERV Stúdió ál-
tal készített, a Budakeszi P+R parkoló 
építési pályázattal érintett ingatla-
nokra (2736., 2737., és a 2738. hrsz.) vo-
natkozó Településszerkezeti Terv, He-
lyi Építési Szabályzat és Szabályozási 
Terv módosításával kapcsolatos part-
nerségi egyeztetést, és a tervezettel 
egyetért. Felkéri a polgármestert, 
hogy a végső szakmai véleményezési 
szakaszt kezdeményezze az állami fő-
építésznél.
 (18/2018. (I. 25.) Kt. határozat)

Kossuth Lajos utca Erdő utca és 
Virágvölgy utca közötti  
szakaszának felújítása
Hirdetmény nélküli, egyfordulós, 5 
db ajánlattevő meghívásával bonyo-
lódó közbeszerzési eljárást indít, me-
lyek tárgya a következő:
l „Kossuth Lajos utca Erdő u.-Virág-
völgy u. közötti szakaszán útburkolat 
felújítása, korszerűsítése és a csapa-
dékvíz-elvezetés kiépítése, felújítása”. 
Felkéri a polgármestert, hogy aján-
lattételi felhívásokat küldjön az aláb-
bi ajánlattevők részére:

l ÚTKORONA Kft. (2072 Zsámbék, 
Jóvilág utca 50.)
l MONOVIA Bt. (1021 Budapest, Üdü-
lő út 19/b.)
l Plastiroute Kft. (2600 Vác, Külső 
Rádi út (hrsz. 5557)
l Pannon Globál Zrt. (1214 Budapest, 
Nap utca 16. III/11.)
l TUNEL Mélyépítő Kft. (1164 Buda-
pest, Csókakő utca 35.)
 A kivitelezésre bruttó 49,9 millió Ft 
keretösszeget biztosít, a pályázat ter-
hére. 
 (19/2018. (I. 25.) Kt. határozat)

Lezárult a közbeszerzési eljárás
Elfogadja a „Reviczky u. útburkolatá-
nak felújítása, csapadékvíz-elvezetés 
kiépítése, a Szél utca- Munkácsy u. 
sarkán útburkolat felújítása, járdaépí-
tés, Kert u. alsó szakaszán útburkolat 
felújítása” beruházás tárgyában kiírt 
közbeszerzési eljárás eredményéről 
szóló döntést. Ennek alapján szerző-
dést köt az ÚTKORONA Kft-vel (2072 
Zsámbék, Jóvilág u. 50.) a beruházás 
kivitelezésére bruttó 98.066.115 Ft ösz-
szegért, melynek fedezete a pályázati 
támogatás. Felhatalmazza a polgár-
mestert a kivitelezési szerződés alá-
írására ügyvédi ellenjegyzés mellett.
 (20/2018. (I. 25.) Kt. határozat)

Árnyas utca közvilágításának  
fejlesztése
Támogatja a Budakeszi, Árnyas utca 
közvilágításának terv szerinti kivite-
lezését az utca kiszabályozása és az út 
rendezését követően.
 (21/2018. (I. 25.) Kt. határozat)

Kiépül a közvilágítás a Gábor Áron  
utca és Kert utca közötti lépcsőnél  
és úton
Támogatja a Gábor Áron utca és a 
2528 és 2529 hrsz-ú ingatlanok határa 
között a közvilágítás kiépítését azzal 
a kikötéssel, hogy az ingatlantulajdo-
nosok hozzájárulnak a villanyoszlop-
ok kerítés nyomvonalába történő el-
helyezéséhez. Felkéri a polgármestert, 
hogy a döntésről Béki Zoltán tervezőt 
értesítse.
 (22/2018. (I. 25.) Kt. határozat)

A további határozatok szövegét a www.
varoshaza.budakeszi.hu oldalon olvashat-
ják.

Budakeszi Város Önkormányzatá-
nak Képviselő-testülete a 2018. ja-
nuár 9-én, január 18-án és január 
25-én tartott ülésein az alábbi, a la-
kosságot érintő döntéseket hozta:

Tűzmegelőzés
Nagy kárt okozó tűzeset történt február 7-én éjjel városunkban. Egy 200 
négyzetméteres lakóház kiégett, szerencsére senki nem sérült meg. Cik-
künkben arról tájékoztatjuk olvasóinkat, hogyan előzzük meg a tüzeket, ha 
pedig kitört, mit tegyünk.

Lángokban állt a Reviczky utcai ház  Fotó: MTI /Mihádák Zoltán
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PÁLYÁZAT

Budakeszi Város Polgármesteri Hivatala a Közszolgálati tiszt-
viselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése 
alapján pályázatot hirdet Budakeszi Város Polgármesteri Hi-

vatala Pénzügyi Osztály

könyvelői
munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű köz-
szolgálati jogviszony
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő
A munkavégzés helye: Pest megye, 2092 Budakeszi, Fő utca 179.
A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. 
(III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátan-
dó feladatkörök: 19. Pénzügyi és számviteli feladatkör
A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök: Főkönyvi köny-
velés, analitikus nyilvántartások egyeztetése, kontírozása, költségvetési 
jelentések és mérlegjelentések, beszámolók, költségvetés készítése. Kap-
csolattartás a Magyar Államkincstárral.
Pályázati feltételek:
 Magyar állampolgárság,
 Cselekvőképesség,
 Büntetlen előélet,
 Középiskola/gimnázium, Mérlegképes könyvelő,
 Felhasználói szintű MS Offi ce (irodai alkalmazások),
 Vagyonnyilatkozattételi eljárás lefolytatása.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
 Önkormányzati gazdálkodási területen szerzett legalább 1-3 év szak-
mai tapasztalat,
 CT-EcoSTAT program ismerete - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat.
Előnyt jelentő kompetenciák:
 Kiváló szintű önálló munkavégzés, pontosság, megbízhatóság
A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör a pályáza-
tok elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2018. március 20.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Cserép Zsolt 
nyújt, a 0623-535-710/0/138 -os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja: Elektronikus úton Bártfai Zsu-
zsanna részére a humanpolitika@budakeszi.hu e-mail címen keresztül
A pályázat elbírálásának határideje: 2018. március 31.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: Budakeszi 
Hírmondó online - 2018. február 12., Budakeszi város honlapja - 2018. 
február 12.
A pályázati kiírás teljes terjedelmében a www.hirmondo.budakeszi.hu ol-
dalon olvasható.

APRÓHIRDETÉS
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PÁLYÁZAT

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű köz-
alkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő
A munkavégzés helye: Pest megye, 2092 Budakeszi, Fő utca 179.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges 
feladatok: Budakeszi IV. számú védőnői körzetében területi védőnői fel -
adatok ellátása.
Pályázati feltételek:
 Főiskola, 49/2004. (V.21.) ESzCsM rendelet 2. § szerint egészségügyi 
főiskolai karon szerzett védőnői oklevél, vagy ezzel egyenértékűnek el -
ismert oklevél,
 Felhasználói szintű MS Offi ce (irodai alkalmazások),
 B kategóriás jogosítvány,
 4 hónapos próbaidő vállalása
A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör a pályázatok 
elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2018. március 31.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Gyenes Tamásné 
csoportvezető nyújt, a 06/30/2020-970 -os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja: Elektronikus úton Salamon Emese 
részére a hr@budakeszi.hu e-mail címen keresztül
A pályázat elbírálásának határideje: 2018. április 26.
A pályázati kiírás teljes terjedelmében a www.varoshaza.budakeszi.hu oldalon 
érhető el.

Budakeszi Város Önkormányzata a „Közalkalmazottak jogállásá-
ról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hir-
det Budakeszi Város Önkormányzata által működtetett Védőnői 

Szolgálat

területi védőnő
munkakör betöltésére.

PEDAGÓGUS ÁLLÁSPÁLYÁZAT
A Prohászka Ottokár Katolikus Gimnázium (Budakeszi, Szé-
chenyi u. 141.) informatika és bármely szakos, egyetemi vég-
zettségű, elkötelezett keresztény tanárt keres 2018. szep -
temberi kezdéssel. Jelentkezés önéletrajzzal az alábbi email 
címen: igazgato@prohaszka-budakeszi.hu

Életjáradéki szerződést kötnék idős úrral vagy hölg y-
gyel. Havi 60.000 Ft-ot fizetek. 06 20 263 1465.

*
Objektumüzemeltetéssel foglalkozó cég keres takarí-
tónőket , segédmunkásokat, gépészeket, villanyszerelőket

budapesti (Gellért-hegy) és budakeszi telephelyre. Je-
lentkezés: +36/20/226-57-38 vagy +36/20/226-08-23

*
Budakeszi és környékéről 1-2 éves boltőrzési tapasz-
talattal, magabiztos, pontos, megbízható vagyonőrt

keresünk. Amit kínálunk:  versenyképes jövede-
lem 780Ft/óra (nettó)  megbízható bejelentés, kép-
zés biztosítása  továbblépési lehetőség, utazási tá-
mogatás. Ha a hirdetés felkeltette figyelmét, ér-
deklődjön telefonon: 0630/590-2064.

SAJTÓKÖZLEMÉNY

BEFEJEZŐ DÖTT AZ ÉPÜLETENERGETIKAI FELÚJÍTÁS 
A SZÉCHENYI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN

Budakeszi Város Önkormányzatának intézményein a KEHOP-5.2.9-16 
pályázati konstrukció keretében megkezdett épületenergetikai fel-
újítások közül befejeződtek az általános iskolán végzett munkálatok. 
Az oktatási intézmény 234,52 millió forint értékű beruházás keretében 
újult meg az orvosi rendelővel és a Pitypang Sport Óvodával együtt.
A fejlesztés célja az intézmény épületenergetikai felújítása, mely-
nek eredményeként korszerűbb, modernebb, szebb épületben foly-
tathatják a tanévet a gyerekek. Az intézmény homlokzati nyílászáróit 
modern, energetikai követelményeknek megfelelő nyílászárókra cse-

rélték és az épület hőszi-
getelést kapott. A projekt a 
VivaPalazzo Kft. kivitelezésében 
valósult meg.

A projektről bővebb információt a www.varoshaza.budakeszi.hu ol-
dalon olvashatnak.
További információ kérhető: Sebestyén László projektmenedzser
+3623/535-710/172 mellék, sebestyen.laszlo@budakeszi.hu
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SZENVEDÉLYÜNK

A CSAPATUNK A BURGER KING®

ÉTTEREMHÁLÓZAT

NYÍLÓ ÉTTERMÉBE KERESSÜK

KOLLEGÁINKAT AZONNALI KEZDÉSSEL!

BUDAÖRSÖN

ÉTTERMI DOLGOZÓ

Könnyű betanulás, tapasztalat nem szükséges
Akár havi nettó 142.000 Ft juttatás, 3 hónap után béremelés
45%-os műszakpótlék 18 óra után
Cafeteria, 7 féle bónusz
Rugalmas beosztás, teljes- és részmunkaidő
Napi egyszeri étkezés
20% kedvezmény minden BURGER KING -ben®

Kedvezményes mobilflotta

Bővebb információ és jelentkezés: Tel.: 06 20 369 1851
www.burgerking.hu/karrier • jelentkezes@burgerking.hu



Generációk Háza márciusi programok  Böjtmás hava –Tavaszelő –Kikelet hava

	 1.csütörtök	
  8.30 Jóga Hadizsával 
(500 Ft/alkalom)
11.00 Könnyített torna 
Biczók Zsófival  
13.00 Kapaszkodó Klub  
16.00 Olajfestés Szakácsi 
Éva vezetésével (2000 Ft/
alkalom) 
	 2.	péntek 
10.00 Megszólal a könyv 
11.00 Társasozzunk: Szó-
kirakó és társai 
	 5.	hétfő	
  8.30 Jóga 
13.30 Varróklub Szilvi-
vel: kokárda készítés, sza-
básminták 
	 6.	kedd 
10.00 Az Energiataka-
rékosság világnapja: 15 
egyszerű energiatakaré-
kos tipp 
10.30 Kézműves foglalko-
zás az újrahasznosítás je-
gyében 
13.30 Cs. Kovács Mihály 

természetgyógyász elő-
adása (tavaszi immunerő-
sítés) 
15.00 Kreatív alkotó kör 
Szakácsi Éva vezetésével 
	 7.	szerda	
10.00 Torna 
13.30 Házi praktikák nem 
csak nőknek: sárgarépa, 
póréhagyma és más hagy-
mafélék, tökmag 
15.00 Filmklub: Testről és 
lélekről 
	 8.	csütörtök	
  8.30 Jóga Hadizsával 
(500 Ft/alkalom)
10.00 Nőnapi köszöntő 
10.30 Kerámia Foglalko-
zás Arany Betty Kera-
mikus vezetésével (1000 
Ft/alkalom 
13.00 Túrázzunk köny-
nyedén: szabadtéri ki-
rándulás 
16.00 Olajfestés Szakácsi 
Éva vezetésével (2000 Ft/
alkalom) 
	 9.	péntek	
10.00 Torna
	 10.	szombat	
10.00 Megszólal a könyv 

	 12.	hétfő 
  8.30 Jóga 
10.00 Jeles Napok, Kalen-
dárium, kvíz 
11.00 Híres festők: 
Delacroix, Ili meséi 
13.30 Jogi Kalandozások
	 13.	kedd	
10.00 Nevető délelőtt: vic-
ces jeleneteket nézünk 
	 14.	szerda 
10.00 Torna 
11.00 A Márciusi Ifjak 
nyomában
15.00 Filmklub: Alibi.com 
(francia filmvígjáték) 
	 19.	hétfő	
  8.30 Jóga
  8.15 Kóborló Kultúra: 
Kirándulás Esztergomba 
és Párkányba 
	 20.	kedd 
10.00 Furfangos rejtvé-
nyek 
15.00 Kreatív alkotó kör 
Szakácsi Éva vezetésével 
	 21.	szerda 
10.00 Torna 
13.30 Nemzetek napja: 
Egyiptom, érdekességek, 
kultúra, gasztro 

15.00 Filmklub: Most már 
elég! (amerikai akciófilm) 
	 22.	csütörtök	
  8.30 Jóga Hadizsával 
(500 Ft/alkalom) 
10.00 A Víz Világnapja: 
Védd természetesen! 
10.30 Kerámia foglalko-
zás Arany Betty kera-
mikus vezetésével (1000 
Ft/alkalom) 
13.00 Kapaszkodó Klub 
16.00 Olajfestés Szakácsi 
Éva vezetésével (2000Ft/
alkalom) 
	 23.	péntek 
10.00 Torna 
	 26.	hétfő	
  8.30 Jóga 
10.00 Jeles Napok Kalen-
dárium kvíz 
11.00 Híres festők: Renoir, 
Ili meséi 
13.30 Poéták Szalonja: 
Kedvenc verseink 
	 27.	kedd	
10.00 Pókerarcok: Kár-
tyajátékok kezdőknek és 
haladóknak 
	 28.	szerda	
10.00 Torna 

11.00 Mesterségem cí-
mere: Lovasíjász, bemu-
tatkozik Ruszák Mátyás 
lovasíjász bajnok 
13.30 Irodalmi Klub: 
Kosztolányi Dezső 
15.00 Filmklub: Leckék 
szerelemből (amerikai 
vígjáték) 
	 29.	csütörtök 
  8.30 Jóga Hadizsával 
(500 Ft/alkalom) 
11.00 Könnyített torna 
Biczók Zsófival 
13.00 Túrázzunk köny-
nyedén: szabadtéri ki-
rándulás 
16.00 Olajfestés Szakácsi 
Éva vezetésével (2000 Ft/
alkalom) 
	
Térítés ellenében igény-
be vehető szolgáltatásaink: 
fodrász, pedikűr (bejelent-
kezés szükséges)

A változás jogát fenntartjuk! 
További információ: 
06/23/451-279
info.budakeszi@gmail.com 
www.facebook.com/Ge-
nerációk-Háza-Budakeszi
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